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Voorwoord 
 
Voor u ligt de nieuwe uitgave van de KNSB Brochure Richtlijnen voor planvorming, ontwikkeling en 
aanleg van combinatiebanen.  
Dat de makers van de eerste uitgave de juiste visie hebben gehad, bewijst de praktijk. Onder leiding 
van de commissie Natuurijsbanen zijn sinds de jaren negentig de eerste combinatiebanen gekomen 
en sindsdien is deze multifunctionele accommodatie niet meer weg te denken uit schaats- en 
skateland Nederland. De doorlopende vraag naar deze specifieke informatie heeft ons er toe 
aangezet om een tweede herziene uitgave uit te brengen. 
 
Multifunctioneel inrichten van accommodaties is voor veel gemeenten van belang in het kader van 
doelmatig gebruik. Meedenken met de realisatie en de financiering helpt de vereniging om 
uiteindelijk tot een nieuwe accommodatie te komen. Op deze wijze kan de vereniging haar functie 
voor de gemeente ten toon spreiden. 
De KNSB omarmt het skaten als volwaardige discipline, uiteraard is dit geen toeval. Multidisciplinair 
sporten, het hele jaar door en voor iedereen toegankelijk, is waar de moderne sporter tegenwoordig 
om vraagt. 
 
Ik wens u veel succes met het realiseren van uw combinatiebaan. Deze brochure biedt u de juiste 
start hiervoor! 
 
 
Huub Stammes 
 
Algemeen Directeur 
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond 
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Inleiding 

 

Schaatsen en skaten zijn voor veel Nederlanders een populaire sport en een geliefd tijdverdrijf.  

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is een accommodatie ontstaan waarop beide takken van sport - 

skaten in de zomermaanden en schaatsen bij vorst in de wintermaanden – kunnen worden beoefend: 

de combinatiebaan.  

In deze brochure wordt ingegaan op hoe de realisatie van een combinatiebaan gestalte kan krijgen. 

 

Deze brochure is een herziene herdruk van het laatste document in een serie van vier KNSB-brochures die 

met medewerking van ISA Sport, voorheen onderdeel van NOC*NSF, tot stand zijn gekomen. Daarnaast is 

vooruitlopend op het voorgenomen samengaan van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond en 

de Skate Bond Nederland (SBN) het door ISA Sport opgestelde Accommodatieplan Skatebanen Speed en 

Recreatief, voor zover van toepassing en relevant geïntegreerd.  

 

De drie, in het verleden opgestelde brochures van de KNSB, zijn: 

- Richtlijnen voor de aanleg en het beheer van natuurijsbanen 

- Vraag/aanbod onderzoek natuurijsbanen in Nederland 

- De natuurijsbaan meer dan ijs alleen 

 

 

Samenvatting 
 
In het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de rol en betekenis van natuurijsbanen voor winterse 

ijsactiviteiten en de opkomst van het skeeleren en skaten in Nederland. Vervolgens wordt beknopt de 

opkomst van de combinatiebaan en de daaraan verbonden voordelen aan de orde gesteld. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een kort overzicht van de eventuele ondersteuning die de KNSB kan 

bieden bij de totstandkoming van een combinatiebaan. Gevolgd door een oriëntatieschema dat een 

vereniging een leidraad biedt bij de vraag of een combinatiebaan als een goede accommodatie voor 

haar kan worden beschouwd. 

In het tweede hoofdstuk wordt begonnen met de visie van de KNSB op de aanwezigheid van een 

combinatiebaan. Een accommodatievorm die onder andere uitstekende mogelijkheden biedt voor een 

verdere vitalisering van de bij haar aangesloten verenigingen. Daarna wordt ingegaan op de (mede) 

gebruiksmogelijkheden van een combinatiebaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 

rondbaan, het middenterrein en de opstallen in de vorm van het clubhuis of verenigingsgebouw.  

Vervolgens is er aandacht voor de situering van de accommodatie en wordt heel kort stilgestaan bij de 

veiligheid op en rondom de baan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van ervaringen, 

tips en suggesties van andere verenigingen die mogelijk een helpende hand kunnen bieden bij de 

totstandkoming van een combinatiebaan. 

In het derde hoofdstuk zijn de richtlijnen aangaande de afmetingen van natuurijsbanen en skatebanen 

weergegeven.  

Hoofdstuk vier beschrijft de drie onderscheiden typen combinatiebanen met de aan de verschillende 

typen verbonden voor- en nadelen.  

In het vijfde hoofdstuk wordt vervolgens nader ingegaan op de aanleg van de baan. Aan de orde komen 

onder meer de afmetingen van het benodigde terrein, de afwatering en drainage, de watervoorziening, de 

constructie, de toplaag en de fundering, het middenterrein, de verlichting en de inrichtingselementen.  

In de hoofdstukken zes en zeven wordt tenslotte nader ingegaan op de planontwikkeling en realisatie 

van een combinatiebaan en wat daarbij allemaal komt kijken. Onder meer wordt uitgebreid ingegaan 

op de financiële haalbaarheid in de vorm van een toelichting op het investeringsplan en de 

exploitatieraming.  
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1. Schaatsen, skaten en combinatiebanen 
 

1.1 Algemeen 

Schaatsen is van oudsher voor veel Nederlanders een populaire sport en een geliefd tijdverdrijf. Immers, 

wanneer het een tijdje achtereen vriest, staat een groot deel van de bevolking voor korte of lange tijd op het 

ijs.  

Eén van de accommodatievormen voor allerlei soorten ijsvermaak is sinds jaar en dag de natuurijsbaan. 

Vooral tijdens prille vorstperioden, wanneer het ijs op het buitenwater nog onvoldoende dik is om veilig te 

kunnen schaatsen, kan er vaak wel op specifieke natuurijsbanen veilig worden geschaatst. Aan 

natuurijsbanen kan in zo’n periode dan ook een uiterst belangrijke functie voor allerlei ijsactiviteiten worden 

toegedicht.  

Een dergelijke ijsbaan is echter meer dan alleen een kale ijsvloer. Meestal is er ook een licht- en een 

geluidsinstallatie, een clubgebouw en een parkeergelegenheid. Door die verlichting kan er ook ‘s avonds 

worden geschaatst. Samen met muziek en de aanwezigheid van een kantine is de natuurijsbaan sinds 

mensenheugenis dan ook een winters ontmoetingspunt waaraan een sociale (‘gemeenschapszin’ 

bevorderende) functie kan worden toegedicht. 

Bij vorst is er een grote behoefte aan ijsvoorzieningen. Echter, in Nederland vriest het vaak niet zo 

hard. Er gaan soms jaren voorbij met amper vorstdagen. Vooral na dergelijke ijsloze winters is het lastig 

de behoefte aan natuurijsvoorzieningen hard te maken. En wanneer echte winters langer uitblijven, hoe 

lastiger dat wordt. Vandaar ook dat er steeds vaker wordt gezocht naar mogelijkheden om tot 

medegebruik van een ijsbaan te komen en daarnaast naar mogelijkheden om sneller ijs te krijgen. In 

algemene zin kan worden gesteld dat naarmate er meer potentiële medegebruikers van een ijsbaan zijn, 

de behoefte aan een sportvoorziening met een ijsbaan beter kan worden onderbouwd naar gemeenten 

en mogelijke financiële partners.  

 

Met andere woorden: voor alle ijsbanen geldt dat er op een winters ontmoetingspunt veilig op 

betrouwbaar ijs geschaatst kan worden. Maar des te meer medegebruik, des te efficiënter het gebruik van 

de ruimte, des te beter de behoefte aan de voorziening tijdens de planvorming kan worden onderbouwd. 

Hierbij geldt dus dat structureel medegebruik veruit valt te prefereren boven eenmalig of beperkt 

medegebruik. 

   

Naast het schaatsen als winteractiviteit is er ook een equivalent voor de zomer in de vorm van het 

skaten en skeeleren. Deze jonge en eveneens populaire sport kan op de openbare weg worden 

beoefend, maar ook op specifiek aangelegde accommodaties. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw 

is een accommodatie ontstaan, waarop in de zomermaanden kan worden geskate en in de 

wintermaanden bij invallende vorst al heel snel op kan worden geschaatst: de zogenaamde 

combinatiebaan. 

 

Definitie: 

Onder een combinatiebaan wordt een baan verstaan waarop meerdere sporten, al dan niet in 

dezelfde periode, kunnen plaatsvinden. Skaten en schaatsen vormen de basis, maar er kunnen ook 

andere sporten zoals hardlopen en wielrennen worden beoefend. Daarnaast kan het middenterrein 

van de baan worden gebruikt voor sporten als handbal, korfbal, tennis, voetbal en/of andere skate-

activiteiten. 
 

1.2 Skaten of skeeleren 

Al vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw wordt er op allerlei manieren op wieltjes geschaatst. 

Diverse modellen met twee, drie of vier wielen, geschikt voor lange afstanden, danswedstrijden en 

zelfs voor militaire doeleinden om legeronderdelen sneller te verplaatsen, zagen het daglicht.  
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Tot een grote doorbraak kwam het echter niet. Dat gebeurde pas begin jaren tachtig van de vorige 

eeuw toen in Amerika twee broers, die zomers graag wilden ijshockeyen, wieltjes onder hun schoenen 

bevestigden: de geboorte van het inlineskaten. 

 

Tegelijkertijd met de opkomst van het inlineskaten in de Verenigde Staten werd er in noord-oost 

Nederland gewerkt aan een lange-afstandschaats met wieltjes in plaats van ijzers, waarop men zich 

kon voortbewegen op verharde wegen. Een uitvinding die in Nederland bekend is geworden onder de 

naam skeeler
1
. 

 

Het grote legioen amateursporters pikte de trend snel op en skaten en skeeleren groeiden in korte tijd 

uit tot uiterst populaire activiteit. De in 1992 opgerichte Skeelerbond Nederland (later opgegaan in de 

Skate Bond Nederland) heeft de sport tot ontwikkeling gebracht, onder meer door wedstrijden en 

recreatieve tochten te houden en te begeleiden.  

 

Door de jaren heen heeft men voor het beoefenen van deze activiteiten op de weg, de baan of een 

parkoers vooral de term skeeleren gebruikt. De benaming was met name bedoeld om het type 

rolschaats aan te duiden. In eerste instantie wees de term op het aantal wieltjes van de inlineskate 

(inline, want de wieltjes staan ‘in lijn’). Inlineskates met vier wieltjes werden skates genoemd, de 

langere frames met veelal vijf wieltjes skeelers. Tegenwoordig heeft de skate weer 4 of zelfs 3 

wieltjes. Om aansluiting te vinden met de internationale naamgeving is de laatste jaren ook in 

Nederland de term (speed)skaten meer in zwang gekomen. 

 

In deze brochure wordt met name de term skaten gebruikt waar soms ook de term skeeleren gelezen 

kan worden. 
 

1.3 Schaatsen en skaten 

Schaatsen is van oudsher een in Nederland veel beoefende sportieve activiteit. Met de oprichting van 

de KNSB in 1882 is het een van de eerste in georganiseerd verband beoefende takken van sport in 

Nederland.  

Door de jaren heen heeft de KNSB een fors aantal leden mogen verwelkomen. Vanaf 1990 tot heden 

schommelde dat tussen de 125.000 en 175.000 leden
2
. Daarmee kan de KNSB zich tot de grotere 

sportbonden in Nederland rekenen.  

Tijdens vorstperiodes van enige importantie is het aantal mensen dat schaatst echter vele malen 

groter en zijn miljoenen mensen op het ijs te vinden.  

 

Ook het skaten op de inlineskates heeft een grote vlucht genomen. Exacte gegevens ontbreken in dit 

verband, maar uit grootschalig landelijk onderzoek naar sportdeelname komt naar voren, dat ruim een 

miljoen Nederlanders
3
 met enige regelmaat op de skates staat. 

Schaatsen is, vanwege de afhankelijkheid van ijs, een activiteit die bijna uitsluitend in de 

wintermaanden wordt beoefend. Vandaag de dag is dat met name op de kunstijsbaan. 

 

Het skaten vindt vooral plaats van voor- tot najaar, maar kan en wordt, afhankelijk van de 

weersomstandigheden, ook gedurende de rest van het jaar beoefend. Dit skaten kan op de weg 

plaatsvinden, maar net als voor het schaatsen op natuurijs, geldt dat skaten op de openbare weg niet 

geheel zonder risico is. Een beginneling staat te wankel op de inlineskates en gevorderden rijden dermate 

                                                        
1
   De benaming skeeler werd eind zestiger jaren bedacht door een medeweker van een Britse speelgoedfirma die een model 

    op de markt bracht met drie wielen. Hij voegde de woorden skate en wheels bij elkaar. Later werd de naam een gedeponeerd  
    handelsmerk van een Nederlandse schaatsfabrikant.  
2  Waarvan circa 10 procent licentiehouder is. Als gevolg van het gedurende langere tijd uitblijven van ijswinters is er de laatste 
    jaren sprake van een afnemend ledental.  
3
   Sociaal en Cultureel Planbureau/W.J.H. Mulier Instituut, Rapportage Sport 2008, p. 83. Den Haag, december 2008.  
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hard dat hun remweg niet kort genoeg is bij een gevaarlijke verkeerssituatie. Ook willen geoefende rijders 

onder vaste omstandigheden trainen. 

 

De grote hausse aan skate-activiteiten (onder meer ook in de vorm van de KNSB skatetoertochten en op 

speciale daarvoor in het leven geroepen skateroutes) laat onverlet dat in grote delen van ons land de 

mogelijkheden voor het skaten op de openbare weg eigenlijk beperkt zijn te noemen of in sommige gevallen 

zelfs geheel ontbreken. Gekoppeld aan de nogal eens voorkomende skateongevallen
4
 met name op de 

openbare weg zijn (en worden) naast de genoemde skateroutes en KNSB skatetoertochten, op diverse plaatsen 

speciaal daarvoor ontworpen verkeersvrije, skatebanen
5
 gerealiseerd. 

Veel van deze banen zijn qua uitvoering vergelijkbaar met 400 meter-natuurijsbanen. In situaties waar 

skatebanen worden geprojecteerd op bestaande of te realiseren natuurijsbanen, ontstaat een situatie met 

aantoonbare positieve effecten voor ijsbanen. 

Naast gebruik als ijsbaan in vorstperioden kan het terrein in niet-winterse perioden worden gebruikt voor een 

activiteit die zowel aanvullend als ondersteunend is voor het activiteitenpakket voor de schaatsvereniging. Een 

accommodatie met gebruiksmogelijkheden voor schaatsen en skaten en daarnaast bijvoorbeeld ook voor 

looptraining, rolstoelers, rolski, modelautoracen en eventueel wielrennen voor jeugdigen etc. kan dan ook als het 

voorbeeld van een functionele ruimtelijke invulling van de hedendaagse natuurijsbaan worden beschouwd. 

Bovendien biedt een dergelijke accommodatie handige mogelijkheden, bijvoorbeeld door het aanbieden van 

cursussen, onder meer voor het aanleren van de principes van het veilig skaten.  

 

Naast het speedskaten en recreatief skaten bestaan nog andere vormen van skaten zoals 

streethockey, skatedance en aggressive. Bij de laatste vorm worden de meest extreme stunts 

uitgevoerd op inlineskates. Deze vormen van skaten worden zowel indoor als outdoor (skateparken) 

beoefend en er wordt gebruik gemaakt van verschillende stuntattributen.  

 

Uitgangspunt brochure 

Uitgangspunt voor deze brochure is een combinatiebaan, waarop kan worden geskated en in de 

winter bij vorst een ijsbaan op kan worden aangelegd. Naast deze combinatiebanen zijn er ook 

baancombinaties van skaten met bijvoorbeeld wieleraccommodaties (banen of parkoersen), waarop 

geen ijsbaan kan worden aangelegd en specifieke skatebanen voor wedstrijden en training. Deze zijn 

net als aggressive, skatedance en streethockey verder buiten beschouwing gelaten. 

 

1.4 Wedstrijdsport, breedtesport en sportieve recreatie 

Afhankelijk van de afmetingen van de banen is het mogelijk wedstrijden te houden. Dit geldt voor 

zowel schaatsen als voor skaten. Voor skatewedstrijden zijn de eisen wat betreft de baanafmetingen 

minder strikt dan voor het schaatsen. Voor het schaatsen is een 400 meter-rondbaan het 

uitgangspunt, waarbij een 333 meter-baan (een baanconcept met kortere rechte einden) een 

reglementair toegestaan alternatief kan zijn. Voor het wedstrijdskaten mag de lengte van de baan 

tussen 125 meter en 400 meter bedragen. Bij een minimale breedte van zes meter is verder alleen 

vereist dat de baan twee rechte stukken van dezelfde lengte heeft en twee symmetrische bochten met 

dezelfde doorsnede (diameter). 

Voor de status van de accommodatie en het soort wedstrijden dat gehouden mag worden, wordt 

binnen het skaten, net als bij diverse andere sportbonden in Nederland, een onderscheid gemaakt 

tussen A, B of C-accommodaties. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen grootte en 

voorzieningenniveau, waarbij een A-accommodatie staat voor een internationale 

                                                        
4
   In de periode 2002-2006 waren er jaarlijks gemiddeld 5.200 skateblessures, waarvoor naar de 

    eerste hulp werd gegaan. Letsel Informatie Systeem 2002-2006, Consument en Veiligheid.   
5   Andere genomen maatregelen zijn de ‘School skaten campagne’ gericht op scholieren uit de hoogste groepen van het basisonderwijs 
    (waarbij kosteloos skateclinics worden aangeboden) en de ontwikkeling van een skatecode (een gedragscode waar skaters zich  
    aan moeten houden voor veilige verkeersdeelname).  



 8

topsportaccommodatie en een C-accommodatie voor een verenigingsaccommodatie waarop zowel 

wedstrijden als trainingen op georganiseerd kunnen worden. Zie bijlage 1.    

In algemene zin kan over de skatebanen worden opgemerkt, dat nagenoeg alle banen gericht zijn op 

de breedtesport (training en wedstrijd).  

Het schaatsen op de natuurijsbaan is veelal meer op sportieve recreatie gericht: de natuurijsbaan als 

winterse ontmoetingsplaats. Dit geldt ook voor de 400 meter-banen in Nederland. Voor zover er 

wedstrijden op de natuurijsbaan worden georganiseerd, betreft het meestal marathonwedstrijden en 

kortebaanwedstrijden. Vanwege de beschikbaarheid door het hele jaar heen worden skatebanen 

gebruikt voor structurele activiteiten: naast skatewedstrijden ook voor skatetrainingen en bijvoorbeeld 

skatelessen. 

Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 50 combinatiebanen gerealiseerd. 

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de tot op heden gerealiseerde combinatiebanen.  

 

1.5 Ondersteuning KNSB 

Voor bij de KNSB aangesloten verenigingen bestaat de mogelijkheid ondersteuning bij KNSB 

Breedtesport te vragen bij de planontwikkeling en totstandkoming van een combinatiebaan. Deze 

ondersteuning bestaat voornamelijk in de vorm van advies. Daarnaast kan KNSB Breedtesport 

suggesties doen voor het verkrijgen van subsidies. 

 

Technisch 

Binnen de KNSB is de Commissie Natuurijsbanen de instantie met technische kennis. Zij adviseert 

over de te maken technische keuzes en/of naar voren komende technische problemen. Indien 

gewenst kan op aanvraag een gewestelijke vertegenwoordiger vanuit de commissie een locatie 

beoordelen en ter plekke een gepast advies geven. Contact met de Commissie Natuurijsbanen 

verloopt via KNSB Breedtesport. 

 

Organisatorisch 

Binnen de KNSB helpt KNSB Breedtesport verenigingen met allerhande informatie en adviezen zodra 

een vereniging de aanleg van een natuurijsbaan of combinatiebaan overweegt. KNSB Breedtesport 

adviseert met name over keuzemogelijkheden, planontwikkeling en overige (niet technische) zaken bij 

realisatie. In veel gevallen kan KNSB Breedtesport verenigingen verwijzen naar zogenoemde ‘good 

practices’ in het land. 

 

1.6 Leidraad voor de ontwikkeling van een combinatiebaan 

In het onderstaande schema is een aantal vragen opgenomen die uw vereniging een leidraad biedt bij 

de vraag of een combinatiebaan als een goede accommodatie voor uw vereniging kan worden 

beschouwd en hoe die accommodatie er eventueel uit zou kunnen zien.  

 

1 Bestaat er binnen uw vereniging belangstelling voor 

meer, dan alleen het realiseren van een ijsvloer en het 

beheren daarvan tijdens vorstperiodes? 

 

    
Nee 

geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   

2 Kan uw vereniging over een actieve groep vrijwilligers 

beschikken? 

    
Nee 

weinig tot geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   



 9

3 Telt deze groep voldoende mensen, die bereid zijn ook 

buiten het winter/ijsseizoen vrijwilligerswerkzaamheden 

te verrichten? 

 

    
Nee 

weinig tot geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   

4a Is er een actieve skatetrainingsgroep binnen uw 

vereniging? 

 

 
Ja 

Ga verder met vraag 5 

      Nee   

4b Is er een actieve schaatstrainingsgroep binnen uw 

vereniging, waarvan u weet dat er vanuit die groep ook 

regelmatig wordt geskate? 

 

 
Ja 

Ga verder met vraag 5 

      Nee   

4c Bestaat er binnen uw vereniging belangstelling om 

regelmatig op een (eigen) accommodatie te skaten?  

    
Nee 

weinig tot geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   

Van buitenaf weinig extra toeloop te 

verwachten 

 

5 Bestaat er in de nabije omgeving belangstelling voor 

skaten en/of wordt er regelmatig geskate in uw 

omgeving?   

    
Nee 

 

Ga verder met vraag 6 

      Ja   

Extra draagvlak voor combinatiebaan 

 

 

 
Ga verder met vraag 6 

  

 

    

Afhankelijk van afstand, beperking 

draagvlak eigen combinatiebaan 

6 Is in de nabije omgeving al voorzien in één of meerdere 

combinatiebanen? 

 
Ja 

 

Ga verder met vraag 7 

      Nee    

Eventueel extra draagvlak voor combinatiebaan  

 
Ga verder met vraag 7 

  

 

   

 

7 Bestaat bij uw vereniging de wens om 

schaatswedstrijden te gaan organiseren?  

 

    
Nee 

Ga verder met vraag 9 

  Ja    

 

 
 

1 Bestaat er binnen uw vereniging belangstelling voor 

meer, dan alleen het realiseren van een ijsvloer en het 

beheren daarvan tijdens vorstperiodes? 

 

    
Nee 

geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   

2 Kan uw vereniging over een actieve groep vrijwilligers 

beschikken? 

    
Nee 

weinig tot geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   

3 Telt deze groep voldoende mensen, die bereid zijn ook 

buiten het winter/ijsseizoen vrijwilligerswerkzaamheden 

te verrichten? 

 

    
Nee 

weinig tot geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   

4a Is er een actieve skatetrainingsgroep binnen uw 

vereniging? 

 

 
Ja 

Ga verder met vraag 5 

      Nee   

4b Is er een actieve schaatstrainingsgroep binnen uw 

vereniging, waarvan u weet dat er vanuit die groep ook 

regelmatig wordt geskate? 

 

 
Ja 

Ga verder met vraag 5 

      Nee   

4c Bestaat er binnen uw vereniging belangstelling om 

regelmatig op een (eigen) accommodatie te skaten?  

    
Nee 

weinig tot geen 

aanknopingspunten voor een 

combinatiebaan 

      Ja   

Van buitenaf weinig extra toeloop te 

verwachten 

 

5 Bestaat er in de nabije omgeving belangstelling voor 

skaten en/of wordt er regelmatig geskate in uw 

omgeving?   

    
Nee 

 
Ga verder met vraag 6 

      Ja   

 Extra draagvlak voor combinatiebaan 

 

  

 Ga verder met vraag 6   

Afhankelijk van afstand, beperking 

draagvlak eigen combinatiebaan 

6 Is in de nabije omgeving al voorzien in één of meerdere 

combinatiebanen? 

 
Ja 

 

Ga verder met vraag 7 

                      Nee   

 Eventueel extra draagvlak voor combinatiebaan 

 

  

    Ga verder met vraag 7   

 

7 Bestaat bij uw vereniging de wens om 

schaatswedstrijden te gaan organiseren?  

 

    
Nee 

Ga verder met vraag 9 
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Baanafmetingen voor het schaatsen 

minimaal die van een 400 meter-

wedstrijdbaan. Afmetingen van de 

skatebaan kunnen afwijken. Bij alleen 

onderwater zetten van de combinatiebaan 

zelf, heeft skatebaan eveneens 

afmetingen 400 meter-baan 

8a Betreft dit langebaan-, en/of marathonwedstrijden?  
Ja 

 

 

 

 

 
 
 

Ga verder met vraag 8b 

    Nee   

Hou rekening met een vrije ijsvloer van 

200 meter lengte in het midden van de 

baan (terrein wordt geheel onder water 

gezet) 

8b Betreft dit kortebaanwedstrijden?   
Ja 

 

 

Ga verder met vraag 9 

    Nee   

9 Bestaat bij uw vereniging de wens om 

speedskatewedstrijden te gaan organiseren?  

    
Nee 

Ga verder met vraag 10 

  Ja   

Skatebaan aan te leggen op het 

middenterrein van de combinatiebaan 

(conform norm SBN). Combinatiebaan zelf 

met bochtstraal conform 400 meter-baan 

9a Betreft dit wedstrijden op een baan met een maximale 

lengte tot 250 meter met oplopende bochten? 

 
Ja 

 

Ga verder met vraag 9b 

    Nee   

9b Betreft dit wedstrijden op een baan met een lengte 

van 250 tot 400 meter zonder oplopende bochten? 

 
Ja 

Bij een terrein volledig onder water 

bochtstraal combinatiebaan veelal iets 

krapper dan standaard 400 meter-baan. 

Bij alleen onder water zetten van 

combinatiebaan uitgaan van bochtstraal 

conform 400 meter-baan 

    Nee   

Ga verder met vraag 11 

10  Betreft het alleen diverse vormen van recreatie en 

eventueel trainingsgebruik? 

 
 Nee 

Ga verder met vraag 11 

 
Ja 

Bij een terrein volledig onder water 

bochtstraal combinatiebaan veelal iets 

krapper dan standaard 400 meter-baan. 

Bij alleen onder water zetten van 

combinatiebaan uitgaan van bochtstraal 

conform 400 meter-baan 

    
Ga verder met vraag 11 

 
 
 
 
 

 
 

  Ja    

 

Baanafmetingen voor het schaatsen 

minimaal die van een 400 meter-

wedstrijdbaan. Afmetingen van de 

skatebaan kunnen afwijken. Bij alleen 

onderwater zetten van de combinatiebaan 

zelf, heeft skatebaan eveneens 

afmetingen 400 meter-baan 

8a Betreft dit langebaan-, en/of marathonwedstrijden?  
Ja 

 

 

 

 

 
 

 
Ga verder met vraag 8b 

    Nee   

Hou rekening met een vrije ijsvloer van 

200 meter lengte in het midden van de 

baan (terrein wordt geheel onder water 

gezet) 

8b Betreft dit kortebaanwedstrijden?   
Ja 

 

 

Ga verder met vraag 9 

    Nee   

9 Bestaat bij uw vereniging de wens om 

speedskatewedstrijden te gaan organiseren?  

    
Nee 

Ga verder met vraag 10 

  Ja   

Skatebaan aan te leggen op het 

middenterrein van de combinatiebaan 

(conform norm SBN). Combinatiebaan zelf 

met bochtstraal conform 400 meter-baan 

9a Betreft dit wedstrijden op een baan met een maximale 

lengte tot 250 meter met oplopende bochten? 

 
Ja 

 

Ga verder met vraag 9b 

    Nee   

9b Betreft dit wedstrijden op een baan met een lengte 

van 250 tot 400 meter zonder oplopende bochten? 

 
Ja 

Bij een terrein volledig onder water 

bochtstraal combinatiebaan veelal iets 

krapper dan standaard 400 meter-baan. 

Bij alleen onder water zetten van 

combinatiebaan uitgaan van bochtstraal 

conform 400 meter-baan 

    Nee   
Ga verder met vraag 11 

10  Betreft het alleen diverse vormen van recreatie en 

eventueel trainingsgebruik? 

 
 Nee 

Ga verder met vraag 11 

 
Ja 

Bij een terrein volledig onder water 

bochtstraal combinatiebaan veelal iets 

krapper dan standaard 400 meter-baan. 

Bij alleen onder water zetten van 

combinatiebaan uitgaan van bochtstraal 

conform 400 meter-baan 

    
Ga verder met vraag 11 
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 Combinatiegebruik accommodatie: terrein 

Mogelijkheden voor extra gebruik anders 

dan skaten of schaatsen: contacten 

leggen met andere verenigingen 

11 Worden er in uw woonkern takken van sport beoefend, 

die mogelijkerwijs ook van het terrein gebruik zouden 

kunnen maken (denk bijvoorbeeld aan handbal, korfbal, 

tennis, voetbal, hardlopen en wielrennen), waarvan 

bekend is dat zij over geen of onvoldoende 

accommodatie kunnen beschikken? 

 
Ja 

 
Ga verder met vraag 13 

    Nee   

Misschien nog aanvullende mogelijkheden 

voor extra gebruik anders dan skaten of 

schaatsen: contacten leggen 

12 Bestaat er belangstelling voor sporten die mogelijkerwijs 

ook van het terrein gebruik zouden kunnen maken en nu 

niet in uw woonplaats kunnen worden beoefend?  

 
Ja 

 
Ga verder met vraag 13 

    Nee   

 

Geen extra aanvullende mogelijkheden voor 

sportgebruik als genoemd bij 11  

  

Ga verder met vraag 13 

 

 

    

 Combinatiegebruik accommodatie: opstallen 

13 Bestaat er bij uw vereniging belangstelling of de 

bereidheid om eventueel samen met een andere 

vereniging/stichting/organisaties een clubgebouw te 

exploiteren/beheren?    

    
Nee 

 

Geen mogelijkheden voor gezamenlijk 

gebruik opstallen  

  Ja   

14 Zijn er (sport)verenigingen, stichtingen en of organisaties 

(bijvoorbeeld BSO
6
), waarvan u weet dat zij niet over 

een gebouw beschikken, of naar een ander onderkomen 

op zoek zijn?  

 

 
Ja 

Onderzoek de mogelijkheid of er 

eventueel gezamenlijk een gebouw kan 

worden betrokken  

 

Algemeen 

Voor elk combinatiebaan geldt: hoe multifunctioneler het gebruik (en hoe meer medegebruik) des te 

beter de behoefte aan de combinatiebaan kan worden onderbouwd bij planvorming en financiering.  

Des te groter is de kans dat de accommodatie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

Structureel medegebruik biedt daarbij veel meer perspectief dan eenmalig of af en toe medegebruik. 

 
Waarschuwing 

Het combinatiebaan accommodatieconcept is een uitstekende basis voor het functioneren van een bij 

de KNSB aangesloten vereniging. Deze accommodatie heeft in vergelijking met de traditionele 

landijsbaan wel grote consequenties voor de organisatie van de vereniging. Het is immers niet alleen 

meer in de winter, rond vorstperioden, dat activiteiten dienen te worden ontplooid. Ervaringen met 

reeds bestaande banen leren dat voor een goed functionerende combinatiebaan visie, beleid en (veel) 

inzet het hele jaar door, noodzakelijke voorwaarden zijn. 

                                                        
6
 BSO staat voor buitenschoolse opvang 

 
 

 Combinatiegebruik accommodatie: terrein 

Mogelijkheden voor extra gebruik anders 

dan skaten of schaatsen: contacten 

leggen met andere verenigingen 

11 Worden er in uw woonkern takken van sport beoefend, 

die mogelijkerwijs ook van het terrein gebruik zouden 

kunnen maken (denk bijvoorbeeld aan handbal, korfbal, 

tennis, voetbal, hardlopen en wielrennen), waarvan 

bekend is dat zij over geen of onvoldoende 

accommodatie kunnen beschikken? 

 
Ja 

 
Ga verder met vraag 13 

    Nee   

Misschien nog aanvullende mogelijkheden 

voor extra gebruik anders dan skaten of 

schaatsen: contacten leggen 

12 Bestaat er belangstelling voor sporten die mogelijkerwijs 

ook van het terrein gebruik zouden kunnen maken en nu 

niet in uw woonplaats kunnen worden beoefend?  

 
Ja 

 
Ga verder met vraag 13 

    Nee   

 
Geen extra aanvullende mogelijkheden coor 

sportgebruik als genoemd bij 11  

  

 
Ga verder met vraag 13 

  

    

 Combinatiegebruik accommodatie: opstallen 

13 Bestaat er bij uw vereniging belangstelling of de 

bereidheid om eventueel samen met een andere 

vereniging/stichting/organisaties een clubgebouw te 

exploiteren/beheren?    

    
Nee 

 

Geen mogelijkheden voor gezamenlijk 

gebruik opstallen  

  Ja   

14 Zijn er (sport)verenigingen, stichtingen en of organisaties 

(bijvoorbeeld BSO6), waarvan u weet dat zij niet over 
een gebouw beschikken, of naar een ander onderkomen 

op zoek zijn?  

 

 
Ja 

Onderzoek de mogelijkheid of er 

eventueel gezamenlijk een gebouw kan 

worden betrokken  

 

Algemeen 

Voor elk combinatiebaan geldt: hoe multifunctioneler het gebruik (en hoe meer medegebruik) des te 

beter de behoefte aan de combinatiebaan kan worden onderbouwd bij planvorming en financiering.  

Des te groter is de kans dat de accommodatie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

Structureel medegebruik biedt daarbij veel meer perspectief dan eenmalig of af en toe medegebruik. 

 
Waarschuwing 

Het combinatiebaan accommodatieconcept is een uitstekende basis voor het functioneren van een bij 

de KNSB aangesloten vereniging. Deze accommodatie heeft in vergelijking met de traditionele 

landijsbaan wel grote consequenties voor de organisatie van de vereniging. Het is immers niet alleen 

meer in de winter, rond vorstperioden, dat activiteiten dienen te worden ontplooid. Ervaringen met 

reeds bestaande banen leren dat voor een goed functionerende combinatiebaan visie, beleid en (veel) 

inzet het hele jaar door, noodzakelijke voorwaarden zijn. 
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 2. Combinatiemogelijkheden, situering en tips 
 
2.1 Algemeen 

Schaatsen en skaten zijn twee sporten die uitgaan van een vergelijkbaar bewegingspatroon: namelijk 

de schaatsbeweging. Veel mensen, die op een ijsbaan schaatsen zijn in de zomermaanden op een 

skateaccommodatie te vinden om te skaten. Schaatsen en skaten kunnen beoefend worden op een 

accommodatie die qua afmetingen voor beide sporten geoptimaliseerd kan worden.  

 
2.2 Visie KNSB 

De centrale doelstelling van de KNSB kan worden omschreven met het bevorderen van de 

schaatssport en de skatesport in Nederland in de meest algemene zin, waarbij de KNSB zich richt op 

de actieve en passieve schaatsliefhebbers op alle niveaus. De schaatssport wordt daarbij gedefinieerd 

als alle aan schaatsen verwante sporten waarbij de schaatsbeweging het doel is (inclusief skaten, 

maar bijvoorbeeld exclusief ijshockey en curling). Toegang tot ijs (natuur-, kunst- of synthetisch ijs) of 

asfalt voor skaten is daarbij voor de KNSB een prioriteit, het hele jaar door. 
 

Daar waar ijsclubs bij gebrek aan natuurijswinters weinig tot geen activiteiten (kunnen) ontplooien, is 

een multifunctionele accommodatie in de vorm van een combinatiebaan een uitkomst. Het biedt 

verenigingen de gelegenheid verschillende soorten (nieuwe) activiteiten voor hun leden te organiseren 

en biedt daarmee een bijdrage aan een verdere vitalisering van de vereniging. Eventuele 

ledenterugloop kan hiermee actief bestreden worden. De veelzijdigheid die bovendien mogelijk is bij 

een dergelijke multifunctionele accommodatie (combinatiebaan, middenterrein en clubhuis), biedt 

daarbij een divers scala aan mogelijke activiteiten binnen de lokale gemeenschap. 

Multifunctioneel gebruik van een accommodatie spreekt ook gemeentes en provinciën erg aan. Deze 

inrichting van een accommodatie en de term cultureel erfgoed kan het verkrijgen van subsidies en 

andere overheidsgelden een stuk makkelijker maken, juist omdat het vaak goed past in het (lokale) 

overheidsbeleid. Het kunnen kiezen voor een type combinatiebaan, dat sneller (veilig) ijs biedt dan de 

traditionele natuurijsbaan en dus vaker gebruikt kan worden, geeft daarbij een extra onderbouwing. 

 
2.3 Medegebruiksmogelijkheden 

Uitgangspunt voor de te kiezen accommodatievorm is het kunnen beoefenen van de schaatsbeweging in zowel 

skate- als in schaatsvorm. Het skaten op de combinatiebaan betekent naast betrouwbaar schaatsen bij vorst 

ook een verkeersveilige skatesituatie.  

Bij de planvorming moeten wel keuzes gemaakt worden voor de inrichting van de accommodatie:  

Welke doelgroepen gaan van de accommodatie gebruik maken? 

Welke groepen kunnen tegelijkertijd van de baan gebruik maken?  

Wat is daar voor nodig?   

Zie ook 1.6 Leidraad voor de ontwikkeling van een combinatiebaan 

 
2.3.1  Rondbaan 

Uitgangspunt voor de rondbaan is vaak de 400 meter-schaatswedstrijdbaan (zie tekening paragraaf 

3.1). 

 

Naast voor skaten en schaatsen kan deze baan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld looptraining, 

rolski, steppen, wielrennen, wheelen (rolstoelrijden). Daarnaast biedt de baan mogelijkheden voor 

medegebruik door scholen overdag. 

Ook wielrennen is voor veel schaatsers tijdens de zomermaanden een populaire bezigheid om de 

conditie op peil te houden. Wielrenners en schaatsers maken gebruik van nagenoeg dezelfde 

spiergroepen. Er zijn verschillende accommodaties waar een skatebaan is geprojecteerd in een 
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wielercircuit
7
. De finishlijn van het wielercircuit is op dergelijke accommodaties gelegen op de 

skatebaan.  

 

Een specifiek voor atletiek aangelegde baan is niet geschikt voor het invullen van skate-activiteiten. 

Naast een afwijkende bochtafmeting is met name het toplaagmateriaal op een atletiekbaan voor 

skaten niet geschikt. Omgekeerd bestaat wel de mogelijkheid op een optimaal voor skaten 

aangelegde accommodatie hard te lopen.  

 

Afbeelding 1: Combinatiegebruik op het middenterrein. 

 

 
2.3.2 Middenterrein  

Door het middenterrein te verharden en/of met gras in te zaaien, kan het middenterrein – indien 

adequaat gedraineerd - gebruikt worden voor sporten als basketball, handbal, korfbal, jeu de boules, 

tennis, voetbal, en ook voor skate-activiteiten (remlessen, jeugd- en beginnerscursussen, etc.). Wat 

betreft de laatste sportvorm: bijvoorbeeld in de ultieme vorm van een speedskatebaan met de 

afmetingen van ca. 150 – 200 meter, al dan niet uitgevoerd met omhooglopende parabolische 

bochten. 

Voor verschillende takken van sport bestaat de mogelijkheid ze op het middenterrein van een 400 

meter skate/ijsbaan
8
 te beoefenen, op een veld of baan die voldoet aan de door de betreffende 

sportbond opgestelde richtlijnen.  

 

Het betreft:  

• handbal met maximaal vier handbalvelden
9
 op het middenterrein; de ondergrond of sportvloer is 

dezelfde als die voor het skaten 

• korfbal met één wedstrijdveld
10

 en aanvullende trainingsruimte 

• tennis met maximaal zes tennisbanen
11

  

                                                        
7
 Zoals bijvoorbeeld de combinatiebaan te Schijndel. 

8
 Met afhankelijk van de uitvoering van de baan een beschikbare oppervlakte van maximaal 50 x 112 meter. 

9
   De afmetingen van een handbalveld zijn 24 x 44 meter (zijnde 20 x 40 meter, inclusief 2 meter obstakelvrije  

      ruimte rondom). Buitenhandbalaccommodaties van deze omvang komen overigens nauwelijks of niet in Nederland voor.  
10

  De afmetingen van een korfbalveld zijn 34 x 64 meter (zijnde 30 x 60 meter, inclusief 2 meter obstakelvrije  

      ruimte rondom). Een uitvoering in zandkunststof is hierbij vanwege de onvermijdelijke zandresten op de baan ongewenst.  
11

  De afmetingen van een tennisblok bestaande uit twee banen zijn 37 x 38 meter, de afmetingen van een tennisblok   

      bestaande uit drie banen zijn 37 x 54 meter (inclusief tegelpad rondom) 
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Voor voetbal is die mogelijkheid er niet. De breedte van het middenterrein is te smal om er een volwaardig 

voetbalwedstrijdveld in aan te kunnen leggen. Wel bestaat de mogelijkheid voor een zogenaamd aanvullend 

trainingsveld op het middenterrein
12

. 

Wat andere middenterreinmogelijkheden betreft, kan ook worden gedacht aan: basketball (zie foto 

afbeelding 1), half pipes, kamperen (bij toernooien of wedstrijden) pannakooien, streethockey en bij 

vorst: ijshockey of een krabbelbaan.  

Dit laatste is overigens, vanwege het moeten oversteken van de rondbaan, veelal in gebruik door de 

betere schaatsers, voor kinderen minder gewenst. Met het maken van goede afspraken tussen de 

verschillende gebruikerscategorieën is een voorwaarde om tot een aanvaardbare situatie te komen, 

zoals bijvoorbeeld in Ede waar de krabbelbaan binnen de rondbaan is gesitueerd. Voor de 

krabbelende jeugd is het duidelijk geregeld te moeten wachten tot je de rondbaan kunt oversteken 

naar het clubhuis. 

 

Opgemerkt moet worden dat bij gelijktijdig gebruik van rondbaan en middenterrein er afdoende 

veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een voldoende hoog hek of 

afrastering. 

Een hoog hek om het middenterrein is, als de skatebaan ook voor wedstrijden en trainingen wordt 

gebruikt, vanwege het ontbreken van overzicht overigens ongewenst.   

 

      

Afbeelding 2: Combinatiebaan te Arnhem: afgerasterd middenterrein met skatebaan er omheen. 

 

Naast sport is ook een gebruik als parkeerterrein en/of evenemententerrein denkbaar. Denk bij het 

laatste bijvoorbeeld aan het opstellen van een circus, het organiseren van vlooienmarkten, het invullen 

van Koninginnedagactiviteiten en pop- of andersoortige muziekconcerten. 

 
2.3.3  Clubgebouw 

Voor een vereniging is het gewenst te beschikken over eigen club/kleedruimte. Om financiële 

redenen, en ten behoeve van meer multifunctionaliteit, kan worden overwogen om met een andere 

(sport)vereniging
13

 gezamenlijk een accommodatie te beheren (denk ook aan BSO). Deze gezamen-

lijkheid kan alle ruimten betreffen. Uiteraard dienen nadrukkelijk afspraken gemaakt te worden over de 

verdeling van het gebruik, de inrichting, het onderhoud, de kantine-inkomsten en de gebruikskosten. 

In de planvorming en ontwikkeling dient hier al aandacht voor te zijn.  

Ook is het mogelijk om de eigen identiteit van de vereniging vorm te geven in een eigen ontmoetings-

ruimte en daarnaast een aantal gezamenlijke ruimten aan te houden.  
 
 
 

                                                        
12

  Zoals bijvoorbeeld op het middenterrein van de combinatiebaan in Arnhem. 
13  Denk bijvoorbeeld aan fanfare, Oranje-, muziek- en/of toneelverenigingen.  
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2.4 Situering 

De ligging van een sportaccommodatie binnen een gemeente wordt vastgelegd in het bestemmings-

plan. Voor het kenbaar maken en verwezenlijken van wensen in dit verband, is het benutten van 

inspraakprocedures en een goed, en tijdig overleg met de gemeente van belang. Vaak is het mogelijk 

randvoorwaarden te stellen met betrekking tot de bereikbaarheid, de parkeercapaciteit en de sociale 

veiligheid op en rondom de accommodatie. 

 

In de meeste gemeentes, waar overwogen wordt een combinatiebaan te bouwen, is reeds een 

bestaande locatie of accommodatie, die in de wintermaanden wordt gebruikt als natuurijsbaan. 

Logischerwijs zal de te realiseren combinatiebaan, mits er geen bezwaren tegen zijn en de locatie 

geschikt is, daar worden gebouwd. Echter, bij een keuze voor een combinatiebaan die zodanig wordt 

ingericht dat er meerdere sporten kunnen worden beoefend, zal het draagvlak voor een mogelijk 

andere ideaal gesitueerde accommodatie groter zijn!  

 

Voor een combinatiebaan is het wenselijk dat deze gesitueerd wordt op een plek met een goede 

aansluiting op de omgeving. Bijvoorbeeld langs een vaart, een kanaal, een meer (denk ook aan onder 

water zetten van het terrein) en een goed geasfalteerde weg of fietspad. Zodoende wordt er een 

mogelijkheid gecreëerd vanaf de accommodatie waarop de combinatiebaan is gelegen, tochten te 

maken op schaatsen, op skates en/of de fiets. Echter, om aan deze wensen te kunnen voldoen, dient 

de accommodatie niet te ver van de bebouwde kom te liggen. Dit voornamelijk in verband met 

bereikbaarheid en veiligheid. 

 

De accommodatie dient bij voorkeur gesitueerd te worden nabij de geschikte ontsluitingswegen en -

paden, waardoor voetgangers, fietsers, automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer de 

accommodatie gemakkelijk kunnen bereiken. Goede verlichting is hierbij ook van belang. Het verdient 

aanbeveling de stalling voor fietsen en bromfietsen zodanig te situeren dat deze zichtbaar is vanuit de 

accommodatie.  

Daarnaast dient de accommodatie bereikbaar te zijn voor hulpdiensten.  

 

Het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar moet zijn voor automobilisten is afhankelijk van het 

verwachte aantal bezoekers van de accommodatie. Het deel uitmaken van een groter sportpark kan 

hierbij ruimtewinst bieden.  
 
2.5 Veiligheidsaspecten 

Voorafgaand aan de realisatie van de baan is het belangrijk met de veiligheid op en rondom de baan 

rekening te houden.  

Zo kan bij een combinatiebaan, bestaande uit een skatebaan en een traditionele landijsbaan, met een 

obstakelvrije ijsvloer rondom de baan rekening worden gehouden. Bij een combinatiebaan, waar 

alleen het skateoppervlak onder water wordt gezet, is deze obstakelvrije ruimte er niet, maar een 

opstaand randje. Voor het skaten op een dergelijke baan geldt dat dit opstaand randje op voldoende 

afstand van de ideale skatelijn moet zijn gelegen. Hou verder rekening met het op voldoende afstand 

plaatsen van lichtmasten, eventuele vlaggenmasten en een adequate skate-aanrijroute.  

Voor nadere informatie met betrekking tot veiligheid op en rondom de combinatiebaan kunt u contact 

met de KNSB opnemen. 
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2.6. Algemene ervaringen, tips en suggesties om te komen tot een combinatiebaan 

Zorg ervoor, wanneer u over een natuurijsbaan beschikt, die u wilt omzetten in een combinatiebaan, dat deze bij 

vorst zo snel als maar enigszins mogelijk is open gaat. Op die wijze wordt aangetoond dat een natuurijsbaan 

meerwaarde heeft. Immers, bij vorst is in een vroegtijdig stadium veilig en betrouwbaar natuurijs beschikbaar 

voor het publiek (en met name ook aan kinderen). Vooral het laatste is van belang. Een goed toegeruste 

natuurijsbaan, die na het invallen van vorst snel opengaat, voorkomt (of draagt in ieder geval bij tot het 

voorkomen van) het nemen van risico’s op onbetrouwbaar natuurijs. Tevens biedt een natuurijsbaan de 

mogelijkheid om ’s avonds veilig te gaan schaatsen. Zoek hierbij ook de lokale publiciteit (internet): maak 

bekend dat je open bent, c.q. opengaat. Zorg daarbij voor een consequente openstelling, ook wanneer er maar 

weinig publiek verwacht kan worden. 

Naast betrouwbaar schaatsen bij vorst biedt een combinatiebaan met skaten een activiteit met een grote 

gebruikszekerheid in een bovendien verkeersveilige skatesituatie.  

 

Bij plannen om tot realisatie van een combinatiebaan te komen, kan gebruik gemaakt worden van de ervaringen 

die andere ijsclubs hebben opgedaan. Neem contact op met andere ijs- en skateclubs al dan niet in de 

omgeving, om ervaringen uit te wisselen.  

Zo heeft de Edese IJsvereniging gebruik gemaakt van zowel de in Arnhem opgedane ervaringen als de 

ervaringen van andere verenigingen die over een combinatiebaan beschikken. 

Bij de KNSB zijn contactgegevens van mogelijk te benaderen ijs- en skateclubs beschikbaar. 

 

Bij plannen voor een nieuwe combinatiebaan, is het belangrijk dat er draagvlak is. Laat de gemeente 

kennismaken met de ijsclub als bron van specifieke kennis en een partij die snel en veilig schaatsen voor de 

gemeenschap mogelijk maakt. Presenteer je als serieuze gesprekspartner en lobby waar mogelijk.  

Met het organiseren van allerlei activiteiten buiten de vorstperioden om (zoals ‘droogtrainingen’,het aanbieden 

van veilige skatecursussen voor jong en oud, verzorgen van trainingen op een al dan niet nabij gelegen 

kunstijsbaan etc.) kan het belang van de ijsclub voor in ieder geval een deel van de lokale gemeenschap verder 

worden onderstreept. 

 

Soms kan bij plannen voor een nieuwe ijsbaan worden ‘meegelift’ met grootschaliger sportprojecten. 

en ontstaan extra kansen om de gewenste accommodatie te realiseren.  

 

Hou bij het ontwikkelen van plannen voor het renoveren, verplaatsen of realiseren van een nieuwe 

accommodatie rekening met een lange voorbereidingstijd, c.q. een lange tijdsduur tussen planvorming 

en uiteindelijke realisatie. Deze trajecten duren gemiddeld enkele jaren. 

 

Streef indien van toepassing naar langdurige erfpachtcontracten (minstens dertig jaar). 

 

Zorg voor een tijdige aanvraag en verkrijging van vergunningen. 

 

Zorg bij planvorming en het ontwerpen van een combinatiebaan dat er in een tijdig stadium overleg 

plaatsvindt tussen de verschillende sportverenigingen/gebruiksgroepen (maar ook met de gemeente) 

waarbij de volgende hoofdzaken aan de orde komen: 

- samenwerking 

- taakafbakening 

- afstemming 

Hierbij wordt nog gewezen op het belang van het op papier zetten van alle afspraken met andere 

partijen. Te denken valt aan: exploitatie, bestuursvorm(en), privatisering, onderhoud, vrijwilligers, 

afstemmen combinatiegebruik etc.  
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In de brochure wordt name informatie gegeven met betrekking tot een technische beschrijving van de 

combinatie natuurijsbaan en skatebaan. Daarnaast is er aandacht besteed aan de inrichting van de 

accommodatie als combinatiebaan. Er is duidelijk aangegeven bij welk type combinatiebaan, 

combinatiegebruik mogelijk is en in welke periode er combinatiegebruik plaats kan vinden en in welke 

periode niet. Ook bij de technische inrichting is rekening gehouden met wel of geen of beperkt 

combinatiegebruik.  
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3. Richtlijnen afmetingen Natuurijs- en skatebanen 

 
3.1 Afmetingen natuurijsbanen 

 

Wedstrijdbaan 

Voor het aanleggen van een combinatiebaan wordt als uitgangspunt meestal een 400 meter-

wedstrijdbaan genomen. Zie afbeelding 4 voor een afbeelding van een standaard 400 meter-baan. 

 
Afbeelding 4: Afmetingen van een 400 meter-wedstrijdbaan 

 

Uitgaande van de combinatie (traditionele) landijsbaan-skatebaan heeft men voor het aanleggen van 

een 400 meter-wedstrijdbaan minstens een terrein van 212 x 100 m nodig (= 400 meter-baan en 15 m 

obstakelvrije ijsvloer rondom).  

Indien deze ruimte niet beschikbaar is, kan voor een 333,33 meter-baan worden gekozen. Hiervoor is 

een terrein nodig van 180 x 100 m (eveneens inclusief 15 m obstakelvrije ijsvloer rondom). De straal 

van de binnenbocht bedraagt 25 meter. De breedte van elke enkele baan is 5 meter.  

 

Binnen een ijsclub of actieve schaatsvereniging zijn verschillende categorieën schaatsers: hardrijders, 

kunstrijders, recreanten en kinderen. Het verdient aanbeveling, wanneer er geen ruimte is voor een 15 

meter obstakelvrije ijsvloer rondom, het terrein minstens 40 m langer te nemen. Hiermee wordt ruimte 

gecreëerd voor de aanleg van een krabbelbaan voor beginners en kinderen. Het gebruiken van het 

binnenterrein voor de recreanten, kunstrijders en kinderen heeft als zwaarwegend nadeel, dat deze de 

baan van de hardrijders moeten kruisen om het binnenterrein te bereiken en te verlaten. Het 

aanleggen van een ijsmogelijkheid voor deze categorieën buiten de rondbaan verdient daarom de 

voorkeur. Zie afbeelding 5.  
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Afbeelding 5: boven de combinatiebaan Haaksbergen: krabbelbaan voor clubhuis. 
Onderste foto: combinatiebaan Arnhem: de krabbelbaan buiten de rondbaan bij winterse omstandigheden.  
 
 
 
3.2 Afmetingen skatebanen 

Uitgangspunt is een accommodatie die voldoende is uitgerust voor het beoefenen van de skatesport, 

met de mogelijkheid wedstrijden en trainingen te organiseren. 

De totale lengte van de baan mag niet meer zijn dan 400 meter om een wedstrijdskatebaan te mogen 

zijn. Bij grotere afmetingen wordt de benaming wegparkoers gebruikt.  

 

Standaardafmetingen speedskatebaan: 

Internationaal goedgekeurde speedskatebanen hebben standaard de volgende afmetingen: 

Lengte 200 meter, 6 meter breed.  

Recht stuk 57,84 m  

Twee symmetrische bochten met bochtstraal van 13,42 m en totale lengte van 42,16 

 

De baan moet bestaan uit twee rechte stukken van gelijke lengte en twee symmetrische bochten met 

dezelfde bochtstraal. De breedte van de baan moet overal minstens 6 meter zijn. Nieuw te bouwen 

banen moeten een lengte hebben van minstens 200 meter (waarbij een lengte van 200 meter tevens 

als de ideale afmeting kan worden beschouwd in relatie tot het aanbrengen van belijning voor de 

verschillende wedstrijdafstanden).  

Een baan mag volkomen vlak zijn, of zijn voorzien van naar buiten toe oplopende bochten. De rechte 

stukken mogen bij de bochten ook naar buiten toe oplopend zijn om de bocht in en uit te leiden. Van 

het totale rechte stuk moet echter 33 procent volledig vlak zijn. 
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4. Uitwerking combibanen (natuurijs- en skatebaan) 
 
4.1 Algemeen 

Combinatiebanen zijn bedoeld om accommodatieruimte het jaar rond zo optimaal mogelijk te kunnen 

benutten. Het is dan ook van belang dat een combinatiebaan zodanig wordt aangelegd/ingericht dat er 

voor meerdere sporten in een zo optimaal mogelijke accommodatie is voorzien.  

Vertrekpunt is steeds dat de accommodatie in ieder geval voor skaten kan worden gebruikt en dat er 

bij vorst op kan worden geschaatst.  

 

We onderscheiden drie soorten combinatiebanen, namelijk: 

• de nevel-/sproei-combinatiebaan: 

Het betreft een skatebaan met (veelal) een lengte van 400 m en een breedte van 10 m, waarop 

tijdens vorstperioden met behulp van nevelen of sproeien zeer snel een ijsvloer kan worden 

gecreëerd. Na een nacht met 6 graden vorst of meer, kan er de volgende dag op een dunne 

ijsvloer worden geschaatst;  

• de landijs-combinatiebaan LCB a: 

Dit betreft een skatebaan met (veelal) een lengte van 400 m, waarop in de wintermaanden een 

landijsbaan kan worden gerealiseerd, door middel van het onder water zetten van de skatebaan 

met circa 2 tot 10 cm water;   

• de landijs-combinatiebaan LCB b: 

Dit betreft een skatebaan waarop in de wintermaanden een landijsbaan gerealiseerd kan worden 

met behulp van het onder water zetten van de skatebaan en het middenterrein met circa 3 cm 

water. 
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4.2 Nevel-/sproei-combinatiebaan 

Afbeelding 6: Nevel-/sproei-combinatiebaan 

 

A cunet en verhardingslaag skaten 

B middenterrein (in dit dwarsprofiel onverhard) 

C afwateringsgoot 

D dunne ijslaag van circa 20-40 mm 

 

De nevel-/sproei-combinatiebaan is een uitstekende constructie voor multifunctioneel gebruik van een 

accommodatie. In (korte) vorstperiodes kan er snel een ijsvloer worden gecreëerd en als het niet 

vriest, kan er (ook in de wintermaanden) ander gebruik op de baan plaatsvinden.  

 

Een goed voorbeeld van deze combinatiebaan is te vinden in Oosterbeek bij Arnhem. 

Naast het skaten en het schaatsen bij vorst, is in dit geval het binnenterrein in voor- en najaar het 

domein van de plaatselijke korfbalvereniging, voor het spelen van wedstrijden en het invullen van 

trainingen. 

skeelerbaan

(niet op schaal)

middenterrein

b
'

d c dc

A A'



 23

 

 

 

 

Afbeelding 7: Skatebaan met korfbalveld. Op de foto tevens de naast elkaar gelegen clubhuizen van de ijsclub en de 

korfbalvereniging. De rechterfoto is dezelfde accommodatie onder winterse omstandigheden. 

 

Voordelen van een nevel-/sproei-combinatiebaan 

1. de accommodatie is tevens geschikt voor andere sporten (ook tijdens de wintermaanden als het 

niet vriest); het (of een deel van het) middenveld kan zowel ’s zomers (bijvoorbeeld korfbal) als ’s 

winters (bijvoorbeeld voetbal) voor andere activiteiten beschikbaar worden gesteld 

2. bij zes graden vorst en meer, is het vaak al mogelijk na één nacht op een nevel-/sproei-

combinatiebaan te schaatsen 

3. een nevel-/sproei-combinatiebaan wordt iedere dag opnieuw voorzien van een dun laagje water 

om voldoende ijsdikte te houden. Hierdoor ontstaat elke dag een nieuwe gladde ijsvloer 

4. op een nevel-/sproei-combinatiebaan ontstaan nauwelijks tot geen scheuren in het ijs 

5. op een nevel-/sproei-combinatiebaan kan eventueel zwaar materieel worden ingezet voor 

sneeuwruimen (door het ijs zakken kan niet) 

6. relatief kleine oppervlakte benodigd voor de accommodatie 

 

Nadelen van een nevel-/sproei-combinatiebaan 

1. erg arbeidsintensief en/of kostbaar 

2. in de wisselvallige Nederlandse winters kwetsbaar. Een nacht werk kan door een hoge middag-

temperatuur volledig teniet worden gedaan 

3. na één à twee dagen dooi is het ijs verdwenen en moet er opnieuw volledig opgebouwd worden 

4. gebruik van de baan in februari als de zon meer kracht krijgt, is alleen bij strenge vorst mogelijk 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Korfbalveld met skatebaan. Op de foto het toedekken van de baan tegen de felle middagzon. 
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5. boogstraal in de bochten ligt vast 

6. relatief kleine oppervlakte om te schaatsen, uitgaande van de aanwezigheid van enkel een 

rondbaan (vooral voor kleine kinderen minder geschikt) 

7. bij aanwezigheid van enkel een rondbaan is er een beperking in het gebruik (alleen voor 

rondrijders) 
 

4.3 Landijs-combinatiebaan A 

 

LCB a 

 

 

Afbeelding 9: Landijs-combinatiebaan LCB a 

 

a cunet en verhardingslaag skaten 

b middenterrein (in dit dwarsprofiel onverhard) 

c afwateringsgoot 

d ijslaag (aan de binnenzijde circa 50 mm dikker dan aan de buitenzijde) 

e verharde wal 

f Opsluitband 

 

Op een landijs-combinatiebaan LCB a, kan vrij snel een betrouwbare ijsvloer gecreëerd worden. Bij 

aanhoudende vorst gemiddeld één dag later dan op een nevel-/sproei-combinatiebaan (een en ander 

afhankelijk van de technische uitvoering van het toplaagmateriaal alsmede van factoren als ligging 

van de accommodatie). Een volgens dit concept gebouwde baan is te vinden in Ede. Op de foto van 

de baan in Ede (afbeelding 10) is tevens het op een deel van het middenveld gelegen handbalveld te 

zien.  

skeelerbaan

(niet op schaal)

middenterrein

b

'

e d

c
A A'

d
f

c

f
e
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Afbeelding 10: Combinatiebaan Ede: handbalveld en korfbalmiddenterrein  

 

Overigens is recentelijk in Haaksbergen een combinatiebaan aangelegd met een gering afschot zowel 

naar binnen als naar buiten, waardoor er minder water op de baan gezet hoeft te worden. Ook op 

deze ijsbaan kan bij vorst zeer snel een ijsvloer worden gerealiseerd
14

.  
 

      

Afbeelding 11: Combinatiebaan Haaksbergen. 

 

Voordelen van een Landijs-combinatiebaan LCB a: 

1. er kan vrij snel geschaatst worden in een vorstperiode 

2. iets ongevoeliger voor dooi overdag dan een nevel-/sproei-combinatiebaan 

3. op een landijs-combinatiebaan LCB a ontstaan nauwelijks tot geen scheuren in het ijs 

4. bij de aanleg van de ijsvloer is relatief weinig menskracht nodig 

5. de accommodatie is ook geschikt voor andere sporten (ook tijdens de wintermaanden als het niet 

vriest); het (of een deel van het) middenveld kan zowel ’s zomer (bijvoorbeeld korfbal) als ’s 

winters (bijvoorbeeld voetbal) voor andere activiteiten beschikbaar worden gesteld 

6. relatief kleine oppervlakte benodigd voor de accommodatie 

 

 

                                                        
14

  In de afgelopen jaren kon zelfs twee keer de eerste natuurijsschaatsmarathon van het seizoen hierop worden 

     georganiseerd. 
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Nadelen van een Landijs-combinatiebaan LCB a: 

1. bij een ongelijke waterdikte (bijvoorbeeld aan de binnenzijde van de baan 7 cm en aan de 

buitenzijde 2 cm), is het bevriezingspatroon ook ongelijk;  

2. gebruik van de baan overdag in februari als de zon meer kracht krijgt, is alleen bij strenge vorst 

mogelijk; 

3. na één à twee dagen dooi is het ijs verdwenen (afhankelijk van de vorstperiode); 

4. boogstraal in de bochten ligt vast (namelijk de verharde rand langs de baan); 

5. de opstaande rand (zie foto’s 10 en 11van Ede en Haaksbergen) kan gevaarlijk zijn voor skaters 

(er over heen vallen)
15

;  

6. relatief kleine oppervlakte om te schaatsen, uitgaande van de aanwezigheid van enkel een 

rondbaan (vooral voor kleine kinderen minder geschikt); 

7. bij aanwezigheid van enkel een rondbaan is er een beperking in het gebruik (alleen voor 

rondrijders). 

                                                        
15

  Waarbij de op grotere afstaand gelegen rand van de (later gebouwde) combinatiebaan in Haaksbergen al een betere   

      oplossing biedt. Zie ook paragraaf 5.3.2.  



 27

4.4 Landijs-combinatiebaan B 

 

LCB b 

Afbeelding 12: Landijs-combinatiebaan LCB b. 

 

a cunet en verhardingslaag skaten 

b middenterrein (in dit dwarsprofiel onverhard) 

c afwateringsgoot 

d ijslaag/water  

e grondwal of dijkje 

f plastic folie (indien de bodemgesteldheid daartoe vraagt) 

 

Op een landijs-combinatiebaan LCB b kan minder snel een betrouwbare ijsvloer gecreëerd worden. 

Bij aanhoudende vorst gemiddeld twee dagen later dan op een nevel-/sproei-combinatiebaan.  

 

Zie de foto’s (afbeelding 13) van de combinatiebaan te Dodewaard. Op de eerste foto is het verharde 

dijkpad te zien dat wordt gebruikt door de plaatselijke loopvereniging, op de tweede foto de onder 

water gezette baan. Op de luchtfoto is te zien dat er om de 400 meter-baan heen bij vorst voldoende 

extra ijsruimte is.  

skeelerbaan

(niet op schaal)

middenterrein

b

'

e

c
A A'

c

edd
f f
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Afbeelding 13: landijscombinatiebaan te Dodewaard 

 

Voordelen van een Landijs-combinatiebaan LCB b 

1. ongevoeliger voor dooi overdag 

2. bij de aanleg van de ijsvloer is weinig menskracht nodig 

3. boogstraal in de bochten ligt niet vast (op het ijs kan een ruimere bocht uitgezet worden) 

4. grote oppervlakte (ijsvloer) om te schaatsen 

 

Nadelen van een Landijs-combinatiebaan LCB b 

1. voor het bevriezen van de relatief grote watermassa is bij lichte vorst veel tijd nodig 

2. het terrein dient geheel of gedeeltelijk voorzien te worden/te zijn van een afsluitende laag (plastic 

folie/leem) op een diepte van circa 50 cm minus maaiveld 

3. bij te strenge vorst en/of een te vroege openstelling van de baan, ontstaan er veel scheuren in het 

ijs, die slechts met veel arbeidsinspanning te herstellen zijn 

4. in de wintermaanden (wanneer de baan onder water staat) kunnen er geen andere activiteiten/-

sporten plaatsvinden 

5. verschil in ijskwaliteit (ervaringen wijzen uit dat het ijs boven de verharding kwalitatief beter is, dan 

boven gras) 

6. overstekende schaatsers (vanaf het middenterrein) kunnen voor onveilige situaties zorgen 
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5. Aanleg van een combinatiebaan 
 
5.1 Algemeen 

Voor het aanleggen van een combinatiebaan zijn veel aspecten van belang, zoals: de aanwezige 

grondsoort, de oppervlakte van het terrein, de mogelijkheden voor aansluiting van elektriciteit, gas en 

water en de bereikbaarheid. Het is dan ook essentieel dat er, voordat er concrete plannen gemaakt 

gaan worden, voldoende informatiegegevens bekend zijn over het in te richten terrein. Daarom wordt 

aangeraden om van tevoren een uitvoerige inventarisatie op de geplande locatie uit te voeren, waarbij 

onder meer wordt gekeken naar: 

 

• de oppervlakte van het terrein 

• grondmechanisch en/of geotechnisch onderzoek 

• de profielopbouw tot 2,50 m minus maaiveld 

• de grondwaterstand en de aanwezigheid van oppervlaktewater 

• beschikbaarheid van geschikt grondwater 

• de hoogteligging van het terrein 

• aansluitingsmogelijkheden van elektriciteit, gas en water 

• bereikbaarheid en aansluiting van watergangen en/of goed geasfalteerde wegen of 

fietspaden waarop men vanaf de accommodatie verder kan schaatsen, skaten of fietsen 

 

Bij renovaties is het belangrijk dat men beschikt over bouwtekeningen, werkbeschrijvingen en/of 

bestekken van de aanleg. Tevens is het van belang dat er tijdig bouw- en indien nodig 

kapvergunningen worden aangevraagd. 

 
5.2 Afmetingen terrein 

Voor het aanleggen van een nevel-/sproei-combinatiebaan en een landijs-combinatiebaan LCB a, 

wordt als uitgangspunt een 400 meter wedstrijdbaan genomen. Voor het aanleggen van een  

400 meter wedstrijdbaan is minimaal een terrein van 200 x 90 m nodig (een 400 meter baan en aan 

weerszijden 4 m voor een walletje). Inclusief een parkeergelegenheid voor circa 100 auto’s en een 

bescheiden clubgebouw, vraagt een dergelijke accommodatie een minimale oppervlakte van circa  

2 hectare. 

 

Voor het aanleggen van een landijs-combinatiebaan LCB b, wordt als uitgangspunt een 400 meter 

wedstrijdbaan met aan weerszijden 10 meter uitloop genomen. Voor het aanleggen van een 

400 meter wedstrijdbaan is minimaal een terrein van 212 x 100 m nodig (een 400 meter baan en aan 

weerszijden 10 m uitloop). Inclusief een parkeergelegenheid voor circa 120 auto’s en een bescheiden 

clubgebouw, vraagt een dergelijke accommodatie een minimale oppervlakte van circa 2,3 hectare. 

 

5.3 Aanleg van de baan 
 
5.3.1  Grondsoort 

Voor de bouw van een combinatiebaan is uitvoering van grondmechanisch en/of geotechnisch 

onderzoek noodzakelijk.  

 

Bij een slechte draagkrachtige ondergrond in slappe klei- of veengebieden dient bij aanleg rekening te 

worden gehouden met zettingen in de ondergrond. Als er plotseling een bepaald gewicht opkomt 

(bijvoorbeeld de constructie wordt nagenoeg zonder afgraving op het huidige maaiveld aangebracht) 

dan zijn ongelijkmatige zettingen in de ondergrond niet uitgesloten. Deze zettingen kunnen 

desastreuze gevolgen hebben voor de vlakheid van de baan.  
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Geadviseerd wordt om bij aanleg van een combinatiebaan op weinig draagkrachtige gronden een 

zettingsberekening te laten uitvoeren. Met deze investering
16

 in de planvoorbereiding kunnen teleur-

stellingen en hoge onderhouds- en/of renovatiekosten achteraf voorkomen worden. 

 

Afhankelijk van de ophoging of afgraving van het terrein dient als vuistregel gehanteerd te worden: het 

gewicht dat wordt weggehaald, dient ook weer teruggebracht te worden. In de praktijk wordt bij opho-

ging van het maaiveld in weinig draagkrachtige gebieden een zogenaamde voorbelasting toegepast. 

Er wordt een laag grond of zand op het huidige maaiveld geplaatst en men laat het gehele terrein een 

bepaalde periode ‘zetten’. Dit kan enkele maanden tot jaren duren. Verreweg de grootste zettingen 

zullen plaatsvinden in het eerste jaar. Met zogenaamde zakbaken(s) kan het zettingproces 

nauwkeurig gevolgd worden.  

 

Een andere veel toegepaste manier bij ophoging in weinig draagkrachtige gebieden is het toepassen 

van lichtgewicht funderingsmaterialen zoals bijvoorbeeld schuimbeton. Het soortelijk gewicht van de 

nieuw aan te leggen constructie kan hierdoor aanzienlijk worden verminderd, met als gevolg dat er 

geen toename van het gewicht van de constructie op de minder draagkrachtige grond plaatsvindt. In 

theorie zal het natuurlijk evenwicht niet worden verstoord en zullen geen zettingen optreden.  

Zandgronden zijn voor het creëren van een nagenoeg zettingsvrije constructie het meest geschikt. 

Wel zal er op zandgronden bij de aanleg van een combinatie met een landijsbaan LCB b, (afdek) folie 

in de ondergrond en de omliggende walletjes aangebracht moeten worden, om waterverliezen in de 

wintermaanden tegen te gaan. 

 

5.3.2  Afwatering 

Skaten wordt bij voorkeur op een droge baan beoefend. Bij een (gedeeltelijk) natte baan bestaat het 

gevaar van wegglijden van de skates, waardoor vervelende situaties kunnen ontstaan. Daarom is 

belangrijk, dat de baan na een regenbui voldoende snel weer droog en stroef is. Afwatering en type 

asfalt zijn direct van belang. 

 

Met name bij de keuze voor afwateringsmaterialen, dient rekening gehouden te worden met bevrie-

zing.  

 

Onderstaande zaken spelen daarbij een rol: 

• sterkte van het materiaal 

• waterhoogte 

• drooglegging 

• leegpompen van goten/buizen. 

 

Er zijn banen bekend waar geen afwateringsgoten of straatkolken aanwezig zijn. Het water zal dan 

voldoende snel moeten kunnen infiltreren in het terrein rondom de verharding. Aangeraden wordt om 

wel te kiezen voor afwatering van de baan, zodat regenwater snel kan worden afgevoerd. De baan 

kan dan na een regenbui eerder weer worden gebruikt en het baanoppervlak raakt minder snel 

vervuild. 

 

Bij het gebruik van straatkolken wordt aangeraden om het afsluitende rooster met de spleten haaks op 

de rijrichting te draaien zodat de skatewieltjes niet tussen de spleten kunnen raken. Nog beter is om 

de straatkolken buiten het skateoppervlak te houden. In figuur 14 is ter illustratie aangegeven hoe een 

straatkolk uit de ideale lijn weggewerkt kan worden. 

 

                                                        
16

  Waarbij afhankelijk van de ondergrond aan een investering tussen de 2.000,-- en 5.000,-- euro gedacht moet worden.  
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Ook kan eventueel gebruik gemaakt worden van molgoten of lijngoten. Bij het gebruik van lijngoten is 

het van belang dat deze afgesloten worden en op voldoende afstand van de ideale lijn liggen. Bij het 

ontwerp zal continu rekening gehouden moeten worden met de kleine skatewieltjes. Er mag geen 

gevaar voor de rijders ontstaan. In figuur 15 is een illustratie van deze oplossing weergegeven. 

In de toplaag van 20 mm aan de rand van de goot, is een verkanting van 45 graden aangebracht. De 

oppervlakte van de goot is tot 100 mm buiten de goot uitgevoerd in een afwijkende kleur (wit of geel). 

 

 

      
 

Afbeelding 15: Combinatiebaan Haaksbergen: verkanting van 45 graden tussen toplaag en goot, uitgevoerd in afwijkende kleur 

(wit) tot 100 mm buiten de goot. 

 

Voor het onder water zetten en het onder water houden van de baan is het belangrijk dat het afwate-

ringssysteem goed kan worden afgesloten (mechanisch). Voor het minimaliseren van waterverliezen 

wordt, voordat het systeem wordt afgesloten, aangeraden het afsluitsysteem grondig te reinigen. 

 

Voor het middenterrein is het van belang dat het terrein gedurende de zomermaanden voldoende snel 

kan afwateren.  
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5.3.3  Drainage 

Voor een versnelde afwatering van regenwater op het middenterrein kan een sportdrainagesysteem 

worden toegepast. Globaal ziet een drainagesysteem er als volgt uit: 

• pvc-ribbelbuizen met een polypropyleenomhulling 

• drainafstand en draindiepte respectievelijk h.o.h. 4,00 m en 40 à 60 cm minus maaiveld 

• sleufvulling met drainzand 

 

Wanneer het middenterrein voorzien wordt van een afsluitende folielaag op circa een halve meter 

onder het maaiveld (voor het minimaliseren van waterverliezen in de wintermaanden), is het van 

belang om de drainbuizen boven de folielaag aan te brengen. In gebieden met een hoge natuurlijke 

grondwaterstand moet daarnaast ook drainage onder de folie worden aangebracht, om te voorkomen 

dat door druk van onder af de folie omhoog wordt gedrukt en het terrein daardoor niet vlak meer is.     

 

Bij de uitmonding van de drains op open water of op een riolering, dient een mogelijkheid van afslui-

ting aanwezig te zijn. Bij een samengesteld systeem monden de drains uit in een hoofddrain. De 

hoofddrain voert het water af naar het open water of een riool. Omdat in tegenstelling tot bij een 

zogenaamd enkelvoudig drainagesysteem er maar één buis door de omringende dijk loopt, gaat hier 

sterk de voorkeur naar uit. Bij het onder water zetten van het middenterrein in de winter is dit systeem 

in vergelijking met een enkelvoudig drainagesysteem veel makkelijker af te sluiten. Het nadeel van 

een samengesteld drainagesysteem ten opzichte van een enkelvoudig drainagesysteem is, dat de 

kosten hoger zijn en dat het reinigen en controleren van het systeem moeilijker is. 

 
5.3.4  Watervoorziening 

 

Bodemafsluiting 

Wanneer er een landijs-combinatiebaan LCB b (dus het volledige complex onder circa 30 cm water 

gedurende de wintermaanden) gebouwd gaat worden, wordt aangeraden, als de bodemgesteldheid 

daartoe vraagt, onder het middenterrein en eventueel onder de verharding een afsluitende folielaag 

aan te brengen. Op gronden met een klei- of leemhoudende laag in de ondergrond hoeft dit niet 

noodzakelijk te zijn. Wel kan de klei- of leemhoudende laag voor beperkingen zorgen voor het gebruik 

van het middenterrein. Tijdens regenrijke perioden in het voorjaar en het najaar zal het middenterrein 

door de afsluitende laag verminderd toegankelijk zijn. 

 

Randen en grondwallen 

Bij landijs-combinatiebanen moet rekening gehouden worden met de aanleg van een opstaande rand 

of grondwal.  

 

Landijs-combinatiebanen LCB a dienen aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van het verharde 

skateoppervlak voorzien te worden van een opstaande rand of verharde wal (zie paragraaf 4.3, figuur 

7). Bij de aanleg is van essentieel belang dat de verhoogde randen of walletjes een naadloze (volledig 

waterdichte) verbinding krijgen met het skateoppervlak. 

 

Landijs-combinatiebanen LCB b dienen aan de buitenzijde voorzien te worden van een grondwal (zie 

paragraaf 4.4, afbeelding12). De grondwal dient voldoende hoog en breed te zijn. Na de aanleg is het 

belangrijk dat de grondwal voorzien is van een voldoende uitgestoelde graszode. Hierdoor wordt voor-

komen dat de dijk beschadigd door golfslag. De grondwal vormt een ideale basis voor een verhard of 

halfverhard paadje op de grondwal dat door hardlopers en/of andere sporters voor het opwarmen 

en/of onderhouden van hun conditie gebruikt kan worden. Een mogelijkheid voor het uitvoeren van 

een warming-up (inlopen/uitlopen) is gewenst. Voor een voldoende veiligheidsmarge voor skaters  

 

Bij een nevel-/sproei-combinatiebaan is een rand of wal niet noodzakelijk. 
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Watertoevoer 

Om de baan onder water te zetten kan open water, grondwater of leidingwater worden gebruikt. De 

voorkeur gaat naar het betrekken van water uit open water; dus uit een sloot, een kanaal of een vaart 

(mits dit water geschikt is voor ijsvorming en zo min mogelijk zout of ijzer bevat). Het een en ander 

dient in overleg met het waterschap en/of de gemeente plaats te vinden. Open water dient bij voorkeur 

gezeefd of grof gefilterd te worden, alvorens het op de baan wordt gespoten. Bij een 

landijscombinatiebaan LCB a kan tijdens een regenrijke periode (vanaf begin/half november) besloten 

worden om de afvoer te sluiten, om zodoende de baan gedeeltelijk vol te laten regenen. 

 

Een landijscombinatiebaan LCB b dient, indien mogelijk, medio november onder water gezet te 

worden. Het water kan nog enige tijd verder afkoelen voordat de vorst invalt. Bij het invallen van de 

vorst kan het water dan snel bevriezen.  
 

In de brochure Richtlijnen voor de aanleg en het beheer van natuurijsbanen van de KNSB
17

 staat 

uitvoerig beschreven hoe het water op een landijsbaan aangebracht kan worden en hoe lekverliezen 

gereduceerd c.q. kunnen worden tegengegaan.  

 
5.4 Constructie 

In deze paragraaf wordt voornamelijk aandacht besteed aan de technische lay-out van het verharde 

deel (de skatebaan) van een combinatiebaan. Wanneer in de onderstaande tekst de benaming ‘baan’ 

wordt gebruikt, wordt steeds het verharde deel van de combinatiebaan bedoeld.  

Voor de essentiële punten waar rekening mee moet worden gehouden bij de inrichting van het 

middenterrein wordt verwezen naar subparagraaf 5.3.8. 

 

De dikte van de totale constructie is afhankelijk van de locatie waar de baan wordt gebouwd. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie verschillende lagen, namelijk:  

• toplaag 

• funderingslaag 

• onderbouw 

 

Een standaardopbouw voor het skategedeelte van een combinatiebaan met een asfalttoplaag, kan als 

volgt gedimensioneerd zijn: 

 

Constructielaag Materiaal 

 

toplaag één laag dicht asfaltbeton (specifiek sportmengsel) 

 twee lagen steenasfaltbeton (STAB) of grindasfaltbeton (GAB) 

funderingslaag ongebonden mineraal 

onderbouw zand of lichtgewicht materialen (bij zettingsgevoelige ondergronden) 

 natuurlijke grondslag 

 

De constructiehoogte is beschreven in de norm ISA-CONSTR2. Gebonden constructies ten oosten 

van de lijn Maastricht-Sittard en op en ten oosten van de lijn Hardenberg-Hoogeveen-Assen-Hooge-

zand-Nieuweschans dienen een minimale constructiehoogte te hebben van 700 mm. Elders in 

Nederland geldt voor gebonden constructies een minimale dikte van 600 mm. 

 

                                                        
17 KNSB, 1997. 
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5.4.1 Toplaag 

De ontwerprichtlijnen voor de aanleg van de combinatiebaan hebben voornamelijk betrekking op de 

toplaag. De eisen die aan de toplaag gesteld worden zijn relatief hoog. Onder de toplaag, ook wel 

deklaag genoemd, wordt verstaan de in eindtoestand zichtbare laag die door de gebruikers wordt 

bereden.  

 

Bij skaten is het van groot belang dat de rijders voldoende grip hebben op het skateoppervlak. De 

toplaag dient hiertoe voldoende stroefheid te bezitten. Skaten dient bij voorkeur beoefend te worden 

op een droge baan. Op een (gedeeltelijk) natte baan is de grip van de wieltjes op het skateoppervlak 

minimaal. Bij een krachtige afzet van de rijder bestaat het gevaar van wegglijden van de wieltjes
18

 met 

kans op ernstige blessures.  

 

Teveel wrijving tussen het skateoppervlak en de wieltjes van de skate is echter ook niet gewenst. Op 

een baan met een hoge mate van stroefheid van het toplaagmateriaal, zal het relatief veel kracht 

kosten om hoge snelheden te bereiken. Gebruikers zullen de baan als langzaam bestempelen. 

Vandaar dat de stroefheid van de baan onder alle omstandigheden dient te voldoen aan de minimale 

en maximale grenswaarden genoemd in de norm ISA-SBN-15. Zie de bijlage voor de verschillende 

normen. 

 

Naast een juiste stroefheid worden er hoge eisen gesteld aan de vlakheid en de textuur van de 

toplaag. Vanwege de relatief kleine diameter van de skatewieltjes kunnen kleine ongelijkheden in de 

toplaag de rijders uit balans brengen. Er mogen dan ook geen scherpe overgangen en ingesloten 

laagtes in het skateoppervlak voorkomen. In de onderstaande normen is dit als volgt uitgewerkt:   

 

• Oneffenheden mogen maximaal 3 mm bedragen. Indien er binnen een afstand van 3 meter 

meer dan drie oneffenheden zijn, dan mogen alle oneffenheden binnen deze 3 meter niet 

groter zijn dan 2 mm 

• Er mogen geen scherpe overgangen (zogenaamde drempels) in de baan voorkomen 

 

Voor het snel krijgen van een ijsvloer van gelijkmatige dikte zal de toplaag, zowel in de lengte- als in 

de dwarsrichting, zo vlak mogelijk en met zo min mogelijk afschot moeten worden aangelegd. Vooral 

in de lengterichting moet de hoogteligging perfect waterpas zijn (lit.1). 

 

Geadviseerd wordt om te streven naar een maximaal afschot van 1:1000 in de lengterichting en een 

afschot van 1:200 in de breedterichting van de baan. 
19

 

                                                        
18

 Zeker bij gebruik van wieltjes, specifiek voor droog asfalt.    
19

  Zijnde tevens het maximale afschot zoals dat in de normen voor een skatebaan is vastgelegd. 
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Er zijn verschillende soorten toplaagmaterialen mogelijk. Asfalt is tot op heden het meest toegepaste 

toplaagmateriaal voor combinatiebanen. Een asfalt toplaag dient te zijn opgebouwd uit twee of drie 

lagen asfalt.  

 

De dunne deklaag is daarbij de belangrijkste. Alle ontwikkelde dunne deklagen zijn vanwege de hoge 

kwaliteitseisen kritisch. Kritisch in de zin van kwaliteit van de grondstoffen, de samenstelling, de 

productie en vooral de verwerking. Daarnaast moet de ondergrond van een dunne deklaag aan 

strenge eisen voldoen. Met de dunne deklaag is het onmogelijk oneffenheden van de ondergrond te 

corrigeren. Daarnaast is de constructieve bijdrage gering. Het ontwerp en de uitvoering van een 

dunne deklaag moeten daarom altijd in samenhang met de totale constructie plaatsvinden. Om een 

goede korrelschikking te bereiken moet de laagdikte driemaal de maximale korrelgrootte bedragen. 

Dus bij een laagdikte van 20 mm een maximale korrel van 6 mm. Een veel toegepaste deklaag voor 

skatebanen is DAB (dicht asfaltbeton) 0/6.  

 

Een zeer fijne korrelgrootte in de deklaag (DAB 0/6 of nog fijner) is daarnaast van belang om schade 

aan de toplaag door vorst uit te sluiten. 

 

Omdat van dunne deklagen geen correctie op de onderliggende lagen mag worden verwacht, moet de 

onderlaag in perfecte staat (vlakheid en draagkracht) verkeren. Bij bestaande verhardingen moeten 

reparaties vooraf plaatsvinden. Oppervlaktescheuren moeten worden gedicht en doorgaande 

scheuren volledig worden gerepareerd. Waar nodig, plaatselijk uitfrezen en uitvullen. Besparing op 

reparatiekosten kan leiden tot vroegtijdige schade met aanzienlijke meerkosten (lit.2). 

 

Met name bij nevel-/sproei-combinatiebanen en bij landijs-combinatiebanen LCB a, kan worden 

overwogen de baan van een lichtgekleurde deklaag te voorzien (DAB met blanke bitumen en 

eventueel kleurstoffen). Het bevriezingsproces kan hierdoor worden bevorderd, omdat lichtgekleurd 

asfalt overdag minder warmte opneemt en ’s nachts minder warmte uitstraalt dan donkergekleurd 

asfalt. Hierdoor wordt dooi van onderaf (vanaf de deklaag) geminimaliseerd. Overigens zijn er ook 

banen waarbij het gebruik van kleurstoffen
20

 in de deklaag achterwege is gebleven, die snel 

bevriezen. De eerder genoemde baan in Haaksbergen is daarvan een goed voorbeeld. 

 

Naast banen met een asfalttoplaag zijn er ook verschillende banen met een betonnen toplaag. Beton 

kan uiterst glad afgewerkt worden, wat bij het skaten als zeer prettig wordt ervaren. Geadviseerd 

wordt om een betonnen toplaag altijd goed en zorgvuldig te vlinderen. Hierdoor wordt de toplaag 

harder en vloeistofdicht. Hoe zorgvuldiger dit vlinderen gebeurd, des te minder 

luchtbelletjes/openingen er in de toplaag blijven zitten. Vorstschade aan de toplaag wordt hierdoor 

uitgesloten, of geminimaliseerd. Een nadeel van een betonnen toplaag ten 

opzichte van asfalt zijn de krimpvoegen. Deze krimpvoegen of schijnvoegen 

worden, wanneer het beton is uitgehard, in de betonnen vloer gezaagd en 

zijn bedoeld om scheurvorming van het beton te controleren en 

minimaliseren. Er zijn banen met krimpvoegen met een breedte van 20 mm 

en een diepte van 30 mm. Met skatewieltjes voelen dergelijke voegen om 

de circa 5 meter onprettig aan. Daarnaast is een betonnen toplaag in veel 

gevallen duurder en is deze bij vochtigheid vaak gladder.  

       

                                                        
20

 Dat mogelijk een snellere slijtage van de deklaag tot gevolg heeft.  
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5.4.2  Onderbouw 

Bij zettingsgevoelige gronden (veen/slappe klei) is het verstandig om een zettingsberekening uit te 

voeren en afhankelijk van de berekende waarden de zandonderbouw (gedeeltelijk) te vervangen door 

lichtgewicht materialen (zie ook 5.3.1 grondsoort). 
 
5.4.3   Fundering  

De fundering vormt samen met de zandonderbouw de basis voor de bovenliggende toplaag. Voor de 

fundering van de baan kan gekozen worden voor een fundering van ongebonden mineraal. Bij de 

aanleg is het van groot belang dat de fundering goed wordt verdicht. Bij goede verdichting en toe-

passing van een juiste dikte zal scheurvorming in het toplaagmateriaal beperkt worden. 

Tevens worden er hoge eisen gesteld aan de vlakheid van de funderingslaag. De fundering dient een-

zelfde afschot te bezitten gelijk aan de uiteindelijke toplaag. 
 
5.4.4  Middenterrein: speedskatebaan 

Indien gekozen wordt voor het realiseren van een speedskatebaan op het middenterrein moet de 

opbouw van het middenterrein voldoen aan de opbouw zoals eerder in paragraaf 5.4 is aangegeven.  

Daarbij wordt opgemerkt dat parabolisch oplopende bochten, zoals die bij sommige banen zijn 

toegepast, met een asfalt toplaag moeilijk te construeren zijn. 

Het gehele oppervlak van de skatebaan dient te bestaan uit een en dezelfde constructieve opbouw.  

 

De baan kan worden uitgevoerd met oplopende bochten en dient overal een bepaald afschot te 

hebben. Voor de rechte stukken geldt dat ze voor minimaal voor 33% van hun lengte (aangeduid in 

figuur 18 met a) een maximaal afschot van 1:200 in de breedterichting mogen hebben. De overgang 

van het rechte stuk naar de oplopende bocht dient geleidelijk en gelijk te verlopen (aangeduid in figuur 

18 met b). 

 

Afbeelding 18: Skatebaan met oplopende bochten 

 

Afhankelijk van de lengte van de baan kan gekozen worden voor één afschot in de bochten of voor 

een parabolisch oplopende bocht. Een parabolisch oplopende bocht wordt veelal toegepast op banen 

met minimale bochtstralen. Hierdoor wordt er voor de gebruikers een mogelijkheid gecreëerd om 

ondanks de minimale boogstraal, met volle snelheid een bocht te nemen. In de figuren 19 en 20 zijn 

ter illustratie een piste met parabolisch oplopende bochten en een piste met één afschot in de bochten 

weergegeven.  
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type A: piste met paraboolbochten 

 

Afbeelding 19: Piste met paraboolbochten 

 

Geadviseerd wordt om de binnenste 3 meter van de bochtbreedte van één afschot te voorzien 

(bijvoorbeeld 12%) en de buitenste 3 meter van de bochtbreedte parabolisch te laten verlopen tot 

maximaal 55% gemiddeld over de laatste meter. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om bij 

hoge snelheden het parabolische gedeelte te kiezen. Bij lage snelheden kan gereden worden aan de 

binnenkant van de bocht, waar het afschot minder is en over een breedte van 3 meter de gehele bocht 

overal gelijk. Bij een dergelijke baan of piste wordt een baanlengte variërend van  

125 tot 180 meter geadviseerd. Internationaal zijn er enkele hoogaangeschreven pistes met 

parabolisch oplopende bochten bekend met een lengte van circa 166 meter. In Nederland is er één 

baan met parabolische bochten; in Heerde (overigens wel met een baanafmeting van 200 meter). 

 
type B: piste met één afschot in de bochten 

 

Afbeelding 20: Piste met één afschot in de bochten 

 

De baan of piste kent gedurende de gehele bocht één afschot (bijvoorbeeld 12%). Vanwege de hoge 

snelheden die bij intensieve trainingen en wedstrijden gehaald worden, wordt geadviseerd om een 

straal variërend van 15 tot 20 meter te kiezen. Een te grote straal is niet wenselijk omdat de 

gebruikers dan bij lagere snelheden nauwelijks door de bocht komen en tussenslagen moeten gaan 

maken in de bochten. Dit wordt als zeer onprettig ervaren. 

Bij een dergelijke baan of piste wordt een baanlengte van 200 meter geadviseerd.  
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5.4.5  Middenterrein overig 

Wanneer er op het middenterrein geen speedskatebaan wordt aangelegd, is het voor de inrichting  

van groot belang of dit deel van het terrein al dan niet onder water komt te staan tijdens de 

wintermaanden.  

 

Nevel-/sproei-combinatiebanen en landijs-combinatiebanen LCB a 

Bij nevel-/sproei-combinatiebanen en bij landijs-combinatiebanen LCB a (waarbij het middenterrein 

gedurende de wintermaanden dus niet onder water komt te staan), is het van belang dat er geen 

plassen op het middenterrein komen te staan, dus dat het water voldoende snel kan infiltreren. Een 

enigszins verschraalde toplaag met een goed functionerend drainagesysteem is voor de inrichting als 

grasveld voldoende. 

Indien gekozen wordt voor het op het middenterrein beoefenen van takken van sport als korfbal, 

tennis of voetbal moet de opbouw van het middenterrein voldoen aan de voor de betreffende tak van 

sport daartoe geldende richtlijnen.  

 

Landijs-combinatiebanen LCB b 

Bij landijs-combinatiebanen LCB b, waarbij gedurende de wintermaanden ongeveer 30 cm water op 

het gehele terrein (dus inclusief middenterrein) komt te staan, is het van belang dat er ergens een 

afsluitende/ondoorlatende laag in het bodemprofiel wordt aangebracht. Het creëren van een afsluiten-

de laag kan door middel van het aanbrengen van plastic folie op circa 50 cm minus maaiveld. Hier-

door ontstaat als het ware een grote kuip van plastic. De plastic folie dient een minimale dikte van 0,5 

mm te hebben en moet bij voorkeur van pvc zijn gemaakt. Landbouwfolie is door de verweerbaarheid 

en dikte niet geschikt.  

 

Voor het beoefenen van andere sporten in de zomermaanden (zoals bijvoorbeeld korfbal en voetbal), 

is het van belang om de drainagebuizen boven het folie aan te brengen zoals beschreven in paragraaf 

5.3.3  van deze brochure.  
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5.5 Overig 

 
5.5.1  Verlichting 

De traditionele verlichting van een natuurijsbaan met vier masten in een rechte lijn op het 

middenterrein, is voor een combinatiebaan niet ideaal. De masten vormen een gevaar voor de 

veiligheid van sporters, die het middenterrein gebruiken en de buitenkant van de baan is vaak 

minimaal verlicht (dit is met name het geval op landijs-combinatiebanen die tot aan een grondwal 

buiten de skatebaan met water zijn gevuld). Een standaard verlichtingsplan is er (nog) niet voor 

combinatiebanen. Geadviseerd wordt om te kiezen uit één van de hieronder beschreven varianten: 

 

A) achttien masten met een hoogte van minimaal 10 meter (hoge straatlantaarns) en een onderlinge 

afstand van circa 25 m, opgesteld buiten de rondbaan; 

B) acht masten met een hoogte van 18 meter waarbij er drie op ieder recht eind komen te staan en 

één in iedere bocht, opgesteld buiten de rondbaan. 

 

Hieronder volgt een tabel voor outdoor schaatsbanen conform de Nederlands-Europese Verlichtings-

norm NEN-EN 12193, met een overzicht van de vereiste minimale verlichtingssterkten aan het einde 

van de onderhoudsperiode, de gelijkmatigheden van verlichting en de kleurweergave. 

 

 outdoor    

 accommodatieklasse I II III 

 minimaal vereiste gemiddelde    

 horizontale verlichtingssterkte 500 200 100 

 (EH,gem, einde)    

 gelijkmatigheid (EH,min:EH,gem) 0,7 0,5 0,5 

 verblindingswaarde VW 50 55 55 

 kleurweergave (Ra) 60 60 20 

 

Wanneer er regelmatig nationale en/of internationale wedstrijden georganiseerd worden op de 

accommodatie, is het verstandig om te kiezen voor accommodatieklasse I (500 lux). Wanneer er met 

name regionale wedstrijden en trainingen plaatsvinden, wordt geadviseerd te kiezen voor verlichtings-

klasse II (200 lux). Het wordt aangeraden om de verlichting van het complex goed af te stemmen met 

de beoogde activiteiten op het middenterrein. 

 

In bijna alle gemeenten is een noodverlichtingsinstallatie vereist. Deze dient te voldoen aan de 

Nederlandse norm NEN 1010 (verlichtingsniveau van 1 lux op vloerniveau).  

Voor het in stand houden van een goed verlichtingsniveau is goed onderhoud (onder meer het 

schoonmaken van armaturen) en regelmatig vervangen van lampen noodzakelijk. 

 

Uitgebreide informatie over hoe de verlichtingsniveaus worden bepaald, teneinde vast te stellen of aan 

de richtlijnen wordt voldaan, alsmede over kleurtemperatuur, soorten lichtbronnen, soorten armaturen 

en dergelijke is te vinden in de brochure ‘Verlichting voor sportaccommodaties, Algemene 

grondslagen’ en ‘Verlichting van Sportaccommodaties, Binnensporten’, samengesteld en uitgegeven 

door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) in samenwerking met ISA Sport. 
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5.5.2  Positionering combinatiebaan en overige inrichtingselementen 

 

Ligging 

Vanuit de oogpunten windrichting en zonnestand gezien, is de ligging Noord-Zuid voor een 

combinatiebaan ideaal. De koude wind tijdens natuurijssituaties in de wintermaanden komt veelal 

vanuit het oosten en waait bij deze ligging in de dwarsrichting over de baan. Zodoende blijft de 

inspanning en de snelheid op de rechte einden enigszins gelijkmatig verdeeld. Ook de draairichting 

van de (laagstaande) zon is bij deze ligging het meest gunstig. 

 

Plotselinge wind dient voorkomen te worden. Met plotselinge wind wordt gedoeld op binnen enkele 

meters sterk veranderende windkrachten. Bijvoorbeeld een clubgebouw aan de buitenzijde van een 

bocht, dat beschutting biedt aan de rijders tot halverwege de bocht, kan plotseling wind veroorzaken. 

De eerste helft van de bocht wordt de wind nog afgevangen door het clubhuis, doch in de tweede helft 

van de bocht krijgen de rijders (bij sterke wind) een flinke ‘klap’ van de wind, waardoor ze uit balans 

kunnen raken. 

 

Beplanting 

Op veel locaties is beplanting in diverse vormen aanwezig. Te dichte en te hoge beplantingen hebben, 

door onder andere schaduwwerking, een nadelige invloed op de afdroging van de skatebaan. Zon en 

wind krijgen onvoldoende ruimte. Voor een voldoende en vlotte afdroging zijn snoei en dunning 

noodzakelijk. 

 

Geadviseerd wordt om in het geval van nieuwe beplanting, niet voor bladverliezende beplanting te 

kiezen. Door het bladverlies in de herfst, zal de baan vervuild raken, waardoor het onderhoud in het 

najaar sterk moet worden geïntensiveerd.  

 

Beplanting op enige afstand van de baan is wel wenselijk vanwege beschutting tegen de (koude) 

wind. Wanneer de omringende grondwal bij landijs-combinatiebanen LCB b hoog genoeg gemaakt 

wordt, dan biedt deze wal ook een goede bescherming tegen de wind. De grondwal kan ook prima 

gebruikt worden als zittribune tijdens skatewedstrijden. 

Aangeraden wordt om de grondwal niet te steil op te laten lopen in verband met de bereikbaarheid 

van de maaimachine en de veiligheid van de skater. 

 

Expansievaten 

Bij een landijs-combinatiebaan LCB b wordt het gebruik van expansievaten aangeraden. Indien men 

de ijsbaan in gebruik neemt met een geringe ijsdikte van 5 tot 10 cm zonder de aanwezigheid van 

expansievaten, zal bij het verplaatsen van een groep schaatsers op de baan, een golvende beweging 

van het ijs optreden. Dit wordt veroorzaakt door de druk op het ijs en het zich daaronder bevindende 
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water. Deze druk en de golvende beweging zullen zich over de gehele baan verplaatsen en tenslotte 

botsen tegen de omranding van de baan, of tegen een tegenovergestelde golfbeweging. Met als 

gevolg dat er veelal scheuren in het ijs ontstaan, of dat het ijs aan de kanten loslaat met natte plekken 

als gevolg.  

 

Door het gebruik van voldoende expansievaten zullen de scheuren en het breken van het ijs aan de 

kant niet of nauwelijks voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk om de expansievaten ijsvrij te houden, 

zodat het open water de druk- en golfbewegingen kan opvangen. Een nadeel is, dat er bij intensief 

gebruik van de baan, zeker bij weinig vorst, slijtage aan de onderkant van het ijs in de directe 

omgeving van de vaten kan ontstaan. De expansievaten kunnen zowel aan de buiten- als aan de 

binnenkant van de baan worden geplaatst. 

 

Een eenvoudige en duurzame constructie van een expansievat is het gebruik van een betonnen 

rioolring met een doorsnede van 80 cm, die op betonblokjes van minimaal 10 cm hoogte wordt 

geplaatst. Het water kan zich daardoor vrij in de rioolring (het expansievat) bewegen. IJzeren vaten 

zijn ook goed bruikbaar. Bovendien kunnen deze na de ijsperiode gemakkelijker verwijderd worden. 

Aangeraden wordt om de expansievaten om de 20 à 30 m afstand te plaatsen.  

 
5.5.3  Boarding 

Skatebanen met oplopende bochten dienen omringd te worden door boarding met een hoogte tussen 

minimaal 1,15 meter en maximaal 1,22 meter ten opzichte van het baanoppervlak. De boarding dient 

gemaakt te zijn van geschikt materiaal.  

De boarding moet zodanig geconstrueerd worden, dat er aan de zijde van de baan geen uitstekende 

delen zijn waaraan rijders zich kunnen verwonden. Alle deuren die toegang geven tot de piste moeten 

van de baan af opendraaien. Alle veiligheidsschermen en scharnieren van de deuren die toegang 

geven tot de baan, moeten aan de buitenkant van de boarding zijn bevestigd. 

 

In verband met evenementen of eventueel onderhoud aan de piste gaat de voorkeur uit naar een 

demontabele constructie. 

 

5.5.4  Reclameborden 

Reclameborden dienen op een zodanige manier aan de boarding geconstrueerd te worden, dat er aan 

de zijde van de baan geen uitstekende delen zijn waaraan de rijders zich kunnen verwonden.  

 

Reclameborden met uitklapbare of vaste staanders mogen niet opgesteld worden aan de binnenzijde 

van de boarding.  

 
5.5.5  Belijning skatebaan 

De belijning van een officiële skatebaan waar wedstrijden op georganiseerd worden, dient aan de 

volgende eisen te voldoen: 

• alle lijnen dienen een breedte van 50 mm. Te hebben; 

• de baan dient voorzien te worden van permanente belijning. De eventueel aan te brengen 

belijningsverf dient goed dekkend en niet glad te zijn en daarnaast afgestemd op de kwaliteit 

van de toplaag. De belijning mag niet merkbaar boven het baanoppervlak uitkomen; 

• de belijning behoort egaal van kleur en strak te zijn. De finishlijn dient wit te zijn en dient altijd 

gesitueerd te worden op het rechte eind, tussen het midden van het rechte eind en het begin 

van de bocht;  

• er dient een 50mm. Brede, witte lijn aangebracht te worden zowel aan de binnenkant als aan 

de buitenkant van de skatebaan, op 5 cm van de rand tussen het skateoppervlak en de 

omgeving; 
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• de finishlijn is bij iedere baanlengte, voor iedere afstand hetzelfde. De finishlijn bevindt zich op 

een recht stuk, minimaal 50 meter na een bocht; 

• de startlijn voor de betreffende afstand wordt teruggemeten vanaf de finishlijn. De startlijn mag 

zich niet in een bocht bevinden, behalve wanneer dit onoverkomelijk is. Start- en finishlijn 

kunnen samenvallen; 

• er moet een mogelijkheid zijn om een markeringspunt te plaatsen, tijdens wedstrijden op exact 

30 m en 75 m na de startlijn, bijvoorbeeld een pion of vlag. Wanneer er een valpartij of andere 

onvolkomenheid tussen de startlijn en deze lijn plaatsvindt, kan de jury beslissen tot een 

herstart. De lijn op de 30 m na de startlijn geldt voor Europese wedstrijden en voor mondiale 

wedstrijden wordt de lijn op 75 m aangehouden; 

• achter de startlijn van de 300 m en de 1.500 m (wanneer er een ploegentijdrit verreden wordt) 

dient op 60 cm een tweede lijn aangebracht te worden. Deze lijn moet eveneens 50 mm breed 

zijn en dient voor het opstellen van de rijders; 

• startvakken dienen aangegeven te worden door middel van dwarslijnen haaks op de startlijn. 

De minimale breedte voor een enkel startvak is 75 cm.  

 

 
5.6 Indeling 

 

Faciliteiten 

Afhankelijk van het activiteitenpakket van de betreffende vereniging(en) zijn naast het sportoppervlak, 

inclusief middenterrein en (in de meeste gevallen) een zogenaamde krabbelbaan, de onderstaande 

faciliteiten gewenst of aan te bevelen: 

 

Een clubgebouw met een: 

• entree 

• beheerders- en administratieruimte 

• sanitaire voorzieningen (dames, heren en personen met een functiebeperking) 

• kleedruimte (dames en heren) 

• wasruimte 

• E.H.B.O.-ruimte 

• bar/receptie 

• ontmoetingsruimte/kantine 

• keuken 

• opslagruimte 

• pers en VIP ruimte 

• krachthonk 

• berging 

• werkkast 

 

Let daar bij wel op dat de kantine en bijbehorende ruimten moeten voldoen aan het bouwbesluit, de 

plaatselijke eisen van de brandpreventie en de bijzondere wetten (zoals Drank- en horeca wet, het 

rookverbod en de Hygiënecode voor de horeca
21

).  

Denk ook aan: 

 

• Loket/entree voor de kaartverkoop 

• Parkeergelegenheid 

• Toeschouwersruimte 

                                                        
21

  Zie voor nadere informatie de website www.sport.nl.  
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• Juryvoorzieningen 

• Omroepinstallatie 

• Telefoon (internet) verbinding 

• Publicatieborden 

 

Nadere informatie over het realiseren van clubaccommodaties is te vinden in het NOC*NSF Handboek 

Sportaccommodaties, waarvan de inhoud tot stand komt onder auspiciën van ISA Sport. Een groot 

deel van de informatie is ook te vinden op de website www.sportaccom.nl, waarvoor 

sportverenigingen een gratis inlogcode kunnen krijgen
22

. Het handboek is tevens op het bondsbureau 

van de KNSB beschikbaar. 

 

Personen met een functiebeperking 

Bij het ontwerp van de accommodatie dient rekening gehouden te worden met toegankelijkheid voor 

mensen met een functiebeperking. In bijlage 3 is hiervoor een aantal richtlijnen aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22

   Aan te vragen via deze website.  
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DEEL B: PLANVORMING EN REALISATIE  
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6. Planvorming 
 
6.1 Algemeen 

Voorafgaand aan de planontwikkeling en daaropvolgend de realisatie van een combinatiebaan zal 

eerst onderzocht moeten worden of in de gegeven locatie en de daaraan gekoppelde regionale situ-

atie voldoende vraag is naar een dergelijke voorziening. Direct gekoppeld aan deze behoeftevraag is 

de vraag of het daarmee samenhangende draagvlak in financiële zin voldoende is onderbouwd, 

oftewel of de te plannen accommodatie voor een voldoende exploitatieresultaat kan zorgen. 

 

Het verkregen inzicht door een uitgevoerd behoefteonderzoek met een daaraan verbonden financiële 

haalbaarheidsstudie is van belang voor de toekomstige exploitant (gemeente, vereniging of stichting).  

 

Afhankelijk van het potentiële aantal sporters dat gebruik zal gaan maken van de te realiseren voor-

ziening kan het type combinatiebaan en de grootte worden bepaald. Hieraan gekoppeld kan het 

daarmee samenhangende investeringsniveau worden vastgesteld, hetgeen op zijn beurt weer mede 

bepalend is voor het exploitatiebeeld en daarmee de financiële haalbaarheid. 

 
6.2 Financiële haalbaarheid 

Bij de realisatie van een combinatiebaan geldt dat de kosten voor realisatie en instandhouding gedekt 

moeten worden door de daaruit voortvloeiende inkomsten. Externe inkomsten, bijvoorbeeld gemeen-

telijke investerings- of exploitatiesubsidies worden hierin meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan 

gemeente en provinciale fondsen en daarnaast aan zelfwerkzaamheid en het inschakelen van lokale 

bedrijven.   

 

Een belangrijk deel van de kosten wordt gevormd door de benodigde investering voor de realisatie 

van de accommodatie. Het spreekt voor zich dat de uiteindelijke totale kosten in sterke mate afhangen 

van de wensen. 

 

Pas als duidelijk is aan welk Programma van Eisen (PvE) de baan zal moeten voldoen (zie hoofdstuk 

7), kan meer duidelijkheid verschaft worden over de te verwachten kostprijs. 

 

De uiteindelijke exploitatielasten bestaan uit vaste lasten en variabele lasten. Vaste lasten zijn die lasten die 

onafhankelijk zijn van de openstelling en het aantal bezoekers aan de baan. Variabele lasten zijn die lasten, 

waarvan de hoogte direct afhangt van de mate waarin de accommodatie werkelijk gebruikt wordt. De vaste 

lasten worden voornamelijk gevormd door de jaarlijkse afschrijvingen en rentelasten, volgend uit de beno-

digde investeringssom, inbreng van eigen geld en door de personeels-, verzekerings-, administratie- en 

beheerskosten. De variabele lasten bestaan onder meer uit het onderhoud, inkoop voor kantine en/of 

winkel, gas, water, elektra, etc. 

 

Eventuele aanloopverliezen in de beginperiode, waarin de bezettingsgraad naar het gewenste niveau 

moet groeien, dienen in het investeringsplaatje in beschouwing te worden genomen. 

 

Tegenover de lasten staan belangrijke bronnen van inkomsten, zoals de entree en kantineomzet. 

 

Gezien de complexiteit van de diverse onderwerpen en het feit dat de te kiezen beheersvorm mede 

bepalend is voor de uiteindelijke kosten-/batenanalyse, kan deskundig advies bij de opstelling hiervan 

wenselijk zijn.  

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan bij het oplossen van eventuele financieringsproblemen 

een helpende hand bieden in de vorm van het verstrekken van een waarborg op een af te sluiten 

lening (alleen bij projecten op niet-winstgerichte basis door een vereniging die lid is bij een bij 
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NOC*NSF aangesloten landelijke sportbond, in dit geval de KNSB). De SWS werkt met project-

adviseurs, die de aanvrager begeleiden en adviseren bij de verwerving van financiële middelen.  

 
6.3 Investering en exploitatie 

 

Investering 

Onder investering wordt verstaan de verzameling van kosten die moet worden gemaakt, om tot 

realisatie van een accommodatie te komen. Als alle mogelijke kostenposten worden verzameld, dan 

ontstaat een lange lijst waarvan onderstaand een overzicht is gegeven.  

 

Noot: Mogelijkerwijs voorziet de structuur en/of de statuten van de vereniging niet in de mogelijkheid 

om aankopen te doen of leningen aan te gaan. Dit dient goed uitgezocht te worden, zodat de 

eventuele kosten van het aanpassen van statuten in het investeringsplan kunnen worden meegeno-

men. 

 

Investeringsplan 

 

Aankoop: 

1.  grond 

2.  notariële akte en overdrachtsbelasting 

3.  kadastraal recht 

4.  hypotheekakte/afsluitprovisie 

5.  gemeentegarantie 

6.  makelaarscourtage 

7.  kosten van financiering 

8.  optierente 

9.  renteverlies 

10. eigen begeleidings- en administratiekosten 

11. belastingen 

12. onderhoud 

 

Planontwikkeling: 

13. Programma van Wensen/Eisen 

14. architectenhonorarium 

15. advieskosten 

16. leges 

17. eigen begeleidingskosten 

 

Bouwkosten; 

18. aanneemsom (bouwkundige werken en cultuurtechnische werken) 

19. rente bouw 

20. toezicht 

21. aansluitkosten 

22. verzekering 

23. terreinvoorziening 

24. onvoorzien en risicoverrekening 

 

Inrichting: 

25. zie overzicht hierna 
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Opening: 

26. zie overzicht hierna 

 

Omzetbelasting: 

27. zie opmerking hierna 

 

Onderstaand volgt een korte toelichting op elk van de hierboven genoemde onderwerpen. Opgemerkt 

wordt dat het zeer wel mogelijk is dat een aantal van de genoemde onderwerpen voor u niet van 

toepassing zijn, u kunt deze dan overslaan. 

 

1. Grond 

De kosten hiervan worden bepaald bij onderhandeling en overeenkomst met de verkoper. Van belang 

is of de kosten van verwerving in de koopprijs zijn begrepen (vrij op naam) of door de koper moeten 

worden betaald (kosten koper). 

 

2. Notariële akte en overdrachtsbelasting 

Als onroerend-goed (gebouwen en grond) van eigenaar verwisselt dient dit door tussenkomst van een 

notaris te geschieden. De daaraan verbonden kosten zijn vooraf opvraagbaar bij de notaris. Voorts 

eist (meestal) de fiscus bij een dergelijke transactie 6% overdrachtsbelasting (van de koopprijs), of is 

boven de koopprijs nog BTW verschuldigd. In sommige gevallen is geen overdrachtsbelasting ver-

schuldigd, u dient deze zaken met de notaris op te nemen. 

 

3. Kadastraal recht 

Bij verwisseling van eigenaar van onroerend-goed dient dit te worden geregistreerd in het kadaster. 

Het tarief is opvraagbaar bij de notaris. 

 

4. Hypotheekakte/afsluitprovisie 

Indien u voor aankoop van het onroerend-goed gebruik maakt van een hypothecaire lening, dan zijn 

daaraan kosten verbonden, sommige eenmalig en andere voortdurend. De eenmalige kosten behoren 

te worden opgenomen in het investeringsplan en zijn opvraagbaar bij de hypotheekgever. 

 

5. Gemeentegarantie 

Voor het verkrijgen van een (eventuele) hypotheek kan het een voorwaarde en/of voordelig zijn een 

zgn. gemeentegarantie aan te vragen. De procedure/voorwaarden daartoe en de daaraan verbonden 

kosten zijn opvraagbaar bij de gemeente. Bovendien kan, tot maximaal 50% van het benodigde 

bedrag, getracht worden een garantstelling te krijgen van de Stichting Waarborgfonds Sport te 's-

Gravenhage. 

 

6. Makelaarscourtage 

Indien bij de verkoop/aankoop een makelaar is betrokken, dan dient aan de makelaar een vergoeding 

te worden betaald (zie ook punt 1 hiervoor). De kosten daarvan zijn verbonden aan de koopprijs en 

opvraagbaar bij de makelaar. 

 

7. Kosten van financiering 

Afhankelijk van de wijze waarop u gaat (kan) financieren is het mogelijk dat er kosten ontstaan 

(voorzover nog niet genoemd).  

U dient daarbij te denken aan: 

• waarborgen (bijv. 10% bij voorlopig koopcontract) in de vorm van aanbetaling of bankgarantie 

• accountantskosten voor eventuele geëiste financiële adviezen of onderzoeken. 
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8. Optierente 

Indien het, in de fase van afwegen van wel of niet kopen, gedurende een bepaalde periode wenselijk 

is die beslissing nog wat uit te stellen, dan kunt u een zogenaamde "optie" vragen aan de verkoper. 

Als deze optie verstrekt wordt, kan de verkoper gedurende de looptijd van de optie het pand (de 

grond) niet aan een ander verkopen, waar tegenover staat dat daarvoor een rentevergoeding 

gevraagd mag worden. Deze rentekosten behoren in het investeringsplan te worden opgenomen.  

 

9. Renteverlies 

Vanaf de aankoopdatum (datum notarieel transport) is een bepaalde investering gedaan. Over deze 

investering dient rente betaald of berekend te worden, tot het moment dat de exploitatie een aanvang 

kan nemen (daarna behoren deze rentelasten te worden opgenomen in de exploitatiekosten). 

 

10. Eigen begeleidings- en administratiekosten 

Er zullen ongetwijfeld een of meerdere (bestuurs)leden zijn, die actief bij de onderhandelingen/-

voorbereidingen betrokken zijn. Als gevolg daarvan kunnen kosten ontstaan, zoals werkverzuim, 

telefoonkosten, reiskosten, porti, consumpties, kantoorbenodigdheden, etc. 

 

11. Belastingen 

Zodra u eigenaar bent van een gebouw of terrein zult u voor allerlei zaken worden aangesproken, t.w.: 

• onroerende-zaakbelasting 

• riool/reinigingsbelasting 

• straatbelasting 

• waterschapslasten 

• etc. 

 

Deze kosten zijn opvraagbaar en behoren tot de investeringskosten zolang er nog geen sprake is van 

exploitatie.  

 

12. Onderhoud 

In de periode van aankoop tot exploitatie, kan het voorkomen dat het gebouw of het terrein onderhoud 

behoeft. Voorzover een en ander niet in de verbouw- of bouwkosten is opgenomen komen de kosten 

ten laste van de investering.  

 

13. Programma van wensen/eisen 

In het planontwikkelingsstadium wordt eerst een programma van wensen opgesteld. Hierin worden de 

wensen verwoord ten aanzien van de afmetingen, constructie en inrichting. Uit het Programma van 

Wensen wordt een stichtingskosten en exploitatieopzet gemaakt. Indien de wensen niet binnen de 

financiële mogelijkheden vallen wordt het Programma van Wensen (PvW) bijgesteld. Uit het 

definitieve Programma van Wensen wordt een Programma van Eisen opgesteld. In het PvE worden 

de sportfunctionele eisen en de kwaliteit van de constructie afgekaderd. Met het PvE kunnen 

aannemers worden benaderd om een offerte op te stellen. Naast het samenstellen van het PvE 

verdient het aanbeveling om vergelijkbare bestaande accommodaties te bezoeken. In dit verband 

wordt aangeraden om vroegtijdig een voorbereidingscommissie samen te stellen. 

 

 

14. Architecten 

Zowel bij verbouw als bij nieuwbouw zullen er tekeningen en eventueel een bestek moeten worden 

vervaardigd, onder andere voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Het kan zijn dat een 

lid of een relatie bereid is u in dat opzicht van dienst te zijn. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de 

gemeente een handje helpt. Hoe dan ook, voor het vervaardigen van bestek en detailtekeningen 



 49

zullen kosten gemaakt moeten worden. In alle gevallen verdient het aanbeveling deze kosten vooraf 

met betrokkenen overeen te komen en vervolgens op te nemen in uw investeringsplan.  

 

15. Advieskosten 

Behoudens architect en constructeur kan het noodzakelijk zijn om andere adviseurs bij het bouw-

proces te betrekken, te denken valt aan: 

• technische installaties (verwarming/verlichting/ventilatie/pompen/e.d.) 

• geluid- en warmte-isolatie 

• Kosten hiervoor behoren bij het investeringsplan. 

 

16. Leges 

Voor het verkrijgen van de benodigde (bouw)vergunning(en) dienen zgn. legeskosten te worden 

betaald. De tarieven daarvoor zijn gekoppeld aan de bouwkosten en opvraagbaar bij de gemeente. 

Denk ook aan de tijd die benodigd is voor het verkrijgen van de vergunningen, dit kan veelal drie tot 

zes maanden duren. 

 

17. Eigen begeleidingskosten 

Zie punt 10. 

 

18. Aanneemsom 

Onder aanneemsom wordt verstaan het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk 

tot stand te brengen, al- of niet inclusief omzetbelasting (BTW). Als u slechts gedeeltelijk gebruik 

maakt van de diensten van een aannemer en het overige bijvoorbeeld door zelfwerkzaamheid tot 

stand brengt, dan dienen de kosten van de aannemer te worden verhoogd met de overige te maken 

kosten om tot een compleet gebouw te komen. Het is van het grootste belang exact vast te stellen en 

te omschrijven (bestek en tekeningen) welke prestatie van een aannemer verlangd wordt voor de 

overeengekomen prijs.  

 

19. Rente bouw 

Vanaf het moment dat de bouw/aanleg een aanvang neemt moeten er kosten betaald worden. Dat kunnen 

de termijnrekeningen van de aannemer zijn of de rekeningen van kosten die u op een andere wijze maakt. 

De renteverliezen over deze betalingen dienen te worden opgenomen in het kostenplan, ook als deze 

kosten worden betaald uit hypotheekgelden (u betaalt dan immers reeds hypotheekrente). 

 

20. Toezicht 

Het kan zijn dat u het wenselijk vindt om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dagelijks of 

beperkt toezicht te laten houden. Indien u daarvoor externe hulp nodig heeft, zullen de kosten moeten 

worden opgenomen in het investeringsplan. Gewoonlijk zal het gemeentelijke Bouw- en Woning-

toezicht (ongevraagd) reeds "een oogje in het zeil houden", echter deze controle beperkt zich meestal 

tot constructieve en wettelijke eisen. 

 

21. Aansluitkosten 

Het terrein kan worden aangesloten op: 

• gemeentelijke riolering 

• aanliggende wegstructuur 

• gasnet 

• elektranet 

• waterleidingnet 

• telecom-net 
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Voor genoemde aansluitingen worden kosten in rekening gebracht, welke vooraf bij de gemeente 

en/of bij de respectievelijke nutsbedrijven kunnen worden opgevraagd.  

 

22. Verzekering 

U dient er voor zorg te dragen dat eventuele schade tijdens en/of door de bouwwerkzaamheden, 

verzekerd is. Indien een aannemer is ingeschakeld, kunt u dit door middel van het bestek regelen. 

Zorg ervoor dat zelfwerkzaamheid ook verzekerd is! 

 

23. Terreinvoorzieningen 

Onder dit onderdeel dient te worden verstaan: 

• afrastering 

• verhardingen 

• hekken (poorten) 

• rijwielstalling 

• parkeervoorziening 

• verwijsborden/routingborden 

• tuinaanleg/beplantingen 

 

Afhankelijk van de situatie kunnen deze kosten van aanzienlijke omvang zijn. Zij dienen daarom in de 

kostenopzet te worden meegenomen.  

 

24. Onvoorzien en risicoverrekening 

Ondanks het feit dat u waarschijnlijk aan alles heeft gedacht, kunnen er desondanks onvoorziene 

gebeurtenissen plaatsvinden. Het is daarom van belang daarvoor een post in uw kostenopstelling mee te 

nemen. In de tijd die verstrijkt tussen het tot overeenstemming komen met de aannemer of de vaststelling 

van de kosten en het tijdstip van daadwerkelijke uitvoering kunnen, vooral als dat een wat langere termijn 

betreft, de materiaal- en/of loonkosten hoger (of lager) worden wegens wettelijke maatregelen, 

prijsverhogingen, loonontwikkelingen, e.d. U dient met deze hogere kosten rekening te houden. 

 

25. Inrichting 

Het terrein zal niet zonder meer kunnen worden betrokken. U zult het nodige moeten aanschaffen. Als 

aandachtspunten noemen wij: 

• verlichtingsarmaturen 

• bergruimte 

• geluidsapparatuur 

 

De kosten van deze investering dienen te worden opgenomen in uw totaalinvesteringsplan. 

 

26. De opening 

Vrijwel altijd zullen aan de opening van een accommodatie kosten verbonden zijn. U dient met deze 

kosten rekening te houden in de investeringsopzet. 

 

27. Omzetbelasting 

Een hele belangrijke post is de omzetbelasting (BTW); immers deze bedraagt een groot percentage 

(2008: 19%) van de totale investering. Voor sommige posten is geen omzetbelasting verschuldigd. 

Het meest overzichtelijk is om alle posten in uw investeringsplan vrij van BTW (exclusief) op te nemen 

en vervolgens geheel onderaan de BTW post toe te voegen.  

 

Exploitatie 
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Onder exploitatie wordt, simpel gezegd, verstaan het bijhouden van een huishoudboekje. Alle kosten 

in enig jaar dienen per saldo tenminste op nihil uit te komen. Beter is het uiteraard als er een positief 

saldo kan worden bereikt. Voor alle duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat de exploitatie pas een 

aanvang neemt als de accommodatie beschikbaar en/of gereed is gekomen. 

 

Exploitatie-opzet 

 

Lasten: 

 1. kapitaalslasten 

 2. erfpacht/huur grond 

 3. onroerend-goed belasting 

 4. verzekeringen 

 5. heffingen 

 6. energiekosten 

 7. onderhoud 

 8. reparaties 

 9. bedrijfskosten 

10. kantinekosten 

 

Baten: 

11. contributie 

12. entreegelden 

13. reclame 

14. sponsoring 

15. acties 

16. kantineopbrengsten 

 

Lasten 

1. Kapitaalslasten 

Nadat, zoals eerder besproken, alle kosten met betrekking tot het realiseren van de accommodatie 

zijn getotaliseerd en als bekend is wat het verschil is tussen deze kosten en de beschikbare middelen 

(zoals spaargelden, reserves, subsidies, opbrengsten uit acties, etc.), zal er vrijwel altijd een bedrag 

overblijven waarvoor geen dekking is.  

 

Om dit bovengenoemde gat te vullen is er een aantal mogelijkheden, onder andere: 

• uitgifte van certificaten en/of obligaties 

• lening(en) 

• hypotheek 

 

Hoe dan ook, aan al deze vormen zullen kosten verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld rente en 

aflossingen. Deze uitgaven zijn exact te berekenen en zullen veelal het leeuwendeel van de 

exploitatiekosten uitmaken. 

 

2. Erfpacht/huur grond 

Afhankelijk van de wijze waarop de (bouw)grond is verworven, is het mogelijk dat er jaarlijks lasten 

moeten worden betaald met betrekking tot het gebruik van de grond. Deze kosten zijn bij overeen-

komst vastgesteld en derhalve bekend. Indien de grond volledig in eigendom is verkregen zijn de 

kosten daarvan in de investering opgenomen en daarom al in de kapitaalslasten begrepen.  

Denk ook aan een eventuele canon, de jaarlijkse vergoeding die de erfpachter moet betalen aan de 

eigenaar van de grond. 
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3. Onroerend-goed belasting 

Elke gemeente bepaalt haar eigen tarief hiervoor. De kosten kunnen vooraf worden opgevraagd. 

 

4. Verzekeringen 

Het is van belang dat het volledige pakket aan verzekeringen van de vereniging (met regelmaat) wordt 

gecontroleerd op volledigheid. Het afsluiten van een WA-verzekering is sterk aan te bevelen. Goede 

voorlichting hierover kan van verzekeringstussenpersonen worden verkregen. Via de KNSB kan een 

collectieve verzekering worden afgesloten. Deze bevat behalve de WA ook een verzekering van het 

materiaal en inboedel (exclusief opstallen). Verenigingen die lid zijn van de KNSB hebben verplicht 

een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

 

5. Heffingen 

Verschillend per gemeente, provincie, of polder kan een aantal heffingen worden opgelegd, waarbij te 

denken valt aan: 

• milieuheffing 

• waterschapslasten 

• riool- en/of reinigingsrechten 

• etc  

 

Een overzicht, en opgave van kosten, kan worden verkregen bij de gemeentelijke instanties. 

 

6. Energiekosten 

Een belangrijke lastenpost is de energievoorziening (verlichting, pomp, etc.). 

 

7. Onderhoud 

Als de accommodatie eenmaal in gebruik is, zullen er onderhoudswerkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd. Sommige onderdelen (lampen, machines, apparatuur, etc.) zullen na verloop van tijd zelfs 

moeten worden vervangen. Er dient nauwkeurig te worden nagegaan welke financiële consequenties 

daaraan verbonden zijn. Jaarlijks dient een bedrag te worden gereserveerd om onderhoud en vervan-

ging mogelijk te maken zonder dat daarvoor onvoorziene extra investeringen noodzakelijk zijn.  

 

8. Reparaties 

Jaarlijks dient gereserveerd te worden voor onvoorziene zaken, zoals voor het repareren van onder-

delen die het plotseling begeven en waarvoor geen reserve was opgenomen. 

 

9. Bedrijfskosten 

Afhankelijk van de wijze waarop het beheer van de accommodatie is (of kan worden) geregeld, 

kunnen hierdoor kosten ontstaan. Slechts in het geval dat het beheer wordt uitgevoerd door eigen 

leden, die daarvoor geen enkele vergoeding ontvangen (en ook de eigen consumpties betalen) en 

deze leden ook niet bijvoorbeeld één keer per jaar op een etentje worden genodigd ter compensatie 

van bewezen diensten, alleen dan kan de exploitatielast terzake op nihil worden gesteld. 

 

10. Kantinekosten 

Met kantinekosten worden de kosten bedoeld van alle zaken die verband houden met de kantine, 

zoals: 

• inkoop dranken, etenswaren, snoep, etc. 

• statiegelden/emballage 

• verpakkingsmateriaal/verbruiksmateriaal. 
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Baten 

11. Contributie 

De contributie van de leden van de vereniging vormt een vaste inkomstenbron die uiteraard 

afhankelijk is van de omvang van het ledenaantal en de hoogte van de contributie. 

 

12. Entreegelden 

Afhankelijk van winterse ijsperioden vormen entreegelden van niet-leden een aanvullende 

inkomstenbron. 

 

13. Reclame 

Een aantrekkelijke bron van inkomsten is het verkopen van reclamemogelijkheden binnen de accom-

modatie, waarbij het reclamebordenfenomeen een bekend gegeven is.  

 

14. Sponsoring 

Bij vele verenigingen is club- of teamsponsoring een bekend begrip geworden. Met de eventuele 

inkomsten hieruit kan in de exploitatie rekening worden gehouden. 

 

15. Acties 

Jaarlijks kunnen er allerlei acties worden opgezet, waaruit inkomsten zijn te verwerven. 

 

16. Kantine-opbrengsten 

Een zeer belangrijke opbrengst zal komen uit kantinebaten. Daarbij zal veel afhangen van het 

prijsniveau en de wijze waarop het kantinebeheer, en de controle daarop, plaatsvindt.  

 

 

Beheersvorm 

Bij het beheer van een ijsbaanaccommodatie maken we onderscheid tussen het bedrijfsmatig (profit) 

en het niet-bedrijfsmatig (non-profit sector) exploiteren van de accommodatie. In beide situaties zijn 

diverse verschijningsvormen te onderkennen.  

 

Bij de keuze van de beheersvorm zijn een vijftal vragen van essentieel belang: 

 

a. Hoe is de aansprakelijkheid van de eigenaar(s) van de onderneming in de wet geregeld en welk 

risico wordt derhalve door hem/haar gelopen? 

b. Welke gevolgen heeft de ondernemingsvorm voor de continuïteit van de onderneming? 

c.  Welke invloed heeft de ondernemingsvorm op de omvang en de hoedanigheid van de factor 

leiding? 

d. Hoe beïnvloedt de ondernemingsvorm de financieringsmogelijkheden?  

e. Wat zijn de fiscale consequenties van de verschillende ondernemingsvormen? 

 

Niet bedrijfsmatig beheren 

 

De benadering van de (diverse) participant(en) bij het niet-bedrijfsmatig beheren van een 

ijsbaanaccommodatie is een andere dan bij de bedrijfsmatige ondernemingsvormen. Het streven naar 

winst is niet aanwezig. Er wordt vooral nadruk gelegd op: 

• het realiseren van een lokale voorziening op basis van geconstateerde behoeften 

• het scheppen van mogelijkheden voor de beoefening van de schaatssport tegen een 

betaalbaar tarief 

• (zo mogelijk) een kostendekkende exploitatie 
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In dit verband kunnen de volgende rechtspersonen overgaan tot het stichten en beheren van een 

ijsbaanaccommodatie: 

• de gemeente 

• een vereniging 

• een stichting 

 

Gemeente 

In het kader van haar voorwaardenscheppend sportbeleid kan de gemeente deze taak invullen via het 

zelf realiseren en beheren/exploiteren van de ijsbaan. De gemeentelijke overheid is aldus, tegen een 

volgens de sportdoelstelling vastgesteld huurtarief, ook aanbieder van de ruimtelijke mogelijkheid voor 

het beoefenen van de schaatssport. 

 

Vereniging  

De vereniging is een rechtspersoon met leden, die is gericht op een bepaald doel. Een vereniging 

wordt bij meerzijdige rechtshandeling opgericht. Het hoofdkenmerk van de vereniging is dat zij leden 

kent, gegroepeerd in een zogenaamde Algemene Vergadering, die de hoogste macht bekleedt binnen 

een vereniging. Deze Algemene Vergadering kiest een bestuur dat vervolgens de vereniging bestuurt 

en bevoegd is tot het aangaan van allerlei overeenkomsten.  

 

De aansprakelijkheid van dit bestuur is beperkt. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon 

gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taken. Daarvoor is deze bestuurder 

dan ook aansprakelijk (de zogenaamde interne aansprakelijkheid). In privé zijn bestuurders van een 

vereniging, een enkele uitzondering daargelaten, zoals in geval van opzet of grove schuld, niet 

aansprakelijk. De in het kader van de misbruikwetgeving ontworpen wetten, zoals de Wet Ketenaan-

sprakelijkheid, Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement, die in vergaande mate de 

aansprakelijkheid in privé regelen van bestuurders bij rechtspersonen voor schulden aan fiscus, 

sociale verzekeringsorganen en anderen, zijn niet van toepassing op de vereniging. De wetteksten 

vermelden namelijk dat deze slechts van toepassing zijn op rechtspersonen indien en voorzover deze 

onderhevig zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting. De vereniging is in principe daar niet 

onderhevig aan. Tenslotte kent de vereniging nog een onderscheid tussen de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid en de die met beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging met beperkte 

rechtsbevoegdheid wordt door de KNSB niet erkend, gezien enerzijds de vergaande aansprakelijkheid 

in privé van bestuurders en anderzijds het niet kunnen verkrijgen van registergoederen. Een 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een vereniging die opgericht is bij een notariële akte.  

 

Stichting 

Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden 

kent en beoogt een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Een stichting moet worden opge-

richt bij notariële akte. Het hoogste orgaan in de stichting is het bestuur, dat in vele gevallen zichzelf 

benoemt. Het bestuur beheert en vertegenwoordigt de stichting. Doordat het bestuur het enige orgaan 

is en meestal slechts rekenschap dient af te leggen aan zichzelf, is de stichting een zeer geëigende 

beheersvorm voor sportaccommodaties.  

 

Voor de interne en externe aansprakelijkheid van het bestuur geldt hetzelfde als hiervoor is vermeld 

onder de vereniging.  
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Advies 

Bij de uiteindelijke keuze van de beheersvorm wordt aanbevolen om u bij te laten staan door een 

deskundige. Hierbij kan gedacht worden aan de SWS, een notaris, accountant en/of een fiscaal-

juridisch adviseur. Nadere informatie kan ook worden verkregen bij de KNSB. 
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7. Realisatie  
 
7.1 Programma van eisen 

Wanneer niets of niet alles door zelfwerkzaamheid tot stand gebracht kan worden, moeten er derden 

worden ingeschakeld. Doorgaans zal dit een architect en/of gespecialiseerd aannemersbedrijf zijn. 

Met behulp van een goed Programma van Eisen worden de eisen en wensen omtrent de te realiseren 

accommodatie nader gespecificeerd. Dit PvE omvat een globaal planontwerp met een omschrijving 

van alle sporttechnische en bouwkundige facetten, die voor de architect/bouwer van belang zijn om te 

weten. 

  

Met behulp van deze brochure kan het minimum Programma van Eisen in grote lijnen worden opge-

steld. Daarnaast is het voor verenigingsbesturen zinvol zich te oriënteren bij soortgelijke, reeds 

gerealiseerde accommodaties.   

 

Door dit Programma van Eisen als uitgangspunt te hanteren bij het opvragen van offertes, kan men 

vergelijkbare aanbiedingen verwachten.  

 
7.2 Zelfwerkzaamheid 

Zelfwerkzaamheid is de mate waarin een vereniging erin slaagt werkzaamheden in lokale 

samenwerkingsverbanden tegen minimale of zelfs geen kosten uit te (laten) voeren. 

Vaak zal het van de omvang van de zelfwerkzaamheid afhangen of het mogelijk is om zelfstandig 

(onderdelen van) een accommodatie te realiseren. De omvang van de zelfwerkzaamheid bepaalt 

hoeveel door derden moet worden uitgevoerd. Hoe meer zelfwerkzaamheid, hoe lager de bouwkosten 

kunnen blijven. Bij zelfwerkzaamheid dient onder meer met de volgende aspecten rekening te worden 

gehouden: 

• inventariseer wie wat kan, wie hoeveel tijd heeft en wie goede relaties heeft op bepaalde gebieden 

(voorbereiding, ontwerp en uitvoering); 

• grote winst kan in sommige gevallen worden verkregen via lokale loonbedrijven, wanneer zij 

genegen zijn af en toe een medewerker ter beschikking te stellen om bijvoorbeeld grondwerk uit te 

voeren; 

• formeer een bouwcommissie van vrijwilligers uit de vereniging en neem goed door wat er allemaal 

op je af komt, het realiseren van een accommodatie is immers geen kwestie van twee of drie 

zaterdagen, maar een periode van soms meer dan een half jaar lang, waarin nagenoeg op elke 

zaterdag en vele avonden door organisatorische- en bouwactiviteiten beslag wordt gelegd; 

• zorg voor meerdere mensen op een onderdeel, zodat men elkaar af kan lossen en bij problemen 

te hulp kan komen; 

• zorg voor een goede verzorging tijdens de werkzaamheden; 

• maak ook van de zelfwerkzaamheid een planning, zodat bekend is wanneer iets moet gebeuren, 

wanneer derden moeten komen (bijvoorbeeld de elektricien, metselaar) en wanneer het gereed 

moet zijn; 

• probeer zo te plannen dat het weer weinig invloed heeft en vakanties geen spelbreker zijn. 

 
7.2 Uitwerking plan 

Op basis van het Programma van Eisen wordt een voorlopig ontwerp en bijbehorende kostenraming 

gemaakt, indien er sprake is van een openbare aanbesteding. Bij het werken in een bouwteam (dit 

kan zijn opdrachtgever, architect, aannemer, adviseurs) kan de gekozen aannemer deze kosten-

raming opstellen. Hou hierbij ook rekening met zelfwerkzaamheid en leg dit – met inbegrip van de 

verrekening van deze werkzaamheden – schriftelijk vast. Na toetsing aan doelstellingen en financiële 

haalbaarheid wordt het plan omgewerkt tot een definitief ontwerp en begroting. 
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In deze fase is overleg nodig met bepaalde instanties zoals nuts- en telecombedrijven, brandweer, 

sportdienst (-stichting) of sportraad, waarna de aanvraag van de bouwvergunning volgt. Na 

toekenning van deze vergunning wordt het plan besteksgereed gemaakt. Aan de orde is dan, indien 

nog noodzakelijk, de aannemersselectie. 

 
7.3 Opdrachtgunning 

Als de verschillende vergunningen door de gemeente zijn verleend, kan op basis van het afgeronde 

bestek en de bijbehorende bestektekeningen worden gezocht naar de meest geschikte aannemer. Dit 

kan op drie manieren plaatsvinden, te weten: 

 

1. onderhandeling op basis van exclusiviteit (één aannemer); 

2. aanbesteding onder enkele vooraf geselecteerde bedrijven (drie of vier is dan reëel); 

3. een openbare aanbesteding op basis van een publicatie. 

 

In het eerste geval wordt op basis van een zogenaamde ‘afstandsverklaring’ gewerkt. Hierbij gaan 

partijen de verplichting aan om in volledige openheid en op basis van vertrouwen met elkaar te 

onderhandelen over het aangaan van een aannemingsovereenkomst. Desgevraagd wordt door de 

aannemer een zogenaamde ‘open begroting’ overlegd als onderdeel van de onderhandelingen.  

 

Een bijzondere vorm van dit aanbestedingsprincipe is het bouwteamverband. Dit principe gaat ervan 

uit, dat vanaf de beginfase architect en aannemer zitting nemen in een bouwteam en samenwerken 

aan de ontwikkeling van het project. Groot voordeel ten opzichte van de andere aanbestedingsvormen 

is met name de technische inbreng die de aannemer heeft in het ontwerpproces, waardoor ontwerp en 

uitvoering beter op elkaar zijn afgestemd. Deze vorm van aanbesteding benadert het turn-key 

principe, echter met die uitzondering dat in een bouwteam het primaat nog steeds bij de 

opdrachtgever ligt, terwijl dit in een turn-key proces bij de bouwer ligt. 

 

In de gevallen 2 en 3 wordt het werk in principe aan de laagste inschrijver gegund na eerst de com-

pleetheid van de laagste inschrijving te hebben beoordeeld. Bij een openbare aanbesteding kan 

iedere leverancier of aannemer op grond van publicatie aan de hand van bestek en tekeningen een 

prijs indienen. Afhankelijk van de situatie in de markt kan een openbare aanbesteding tot een lage 

bouwsom leiden (aannemer heeft werk hard nodig) of juist een hogere bouwsom (er is eventueel 

genoeg ander werk). Openbare aanbestedingen komen vooral voor bij de aanbesteding van (grotere) 

overheidsprojecten.  

 

Belangrijk is te vermelden dat op basis van de laagste inschrijver pas de definitieve financierings-

behoefte kan worden vastgesteld. Dit gaat gepaard met een risico dat niet alleen denkbeeldig maar 

zeer reëel aanwezig is. Indien de laagste inschrijving de kostenraming van de architect overschrijdt, 

kan dit voor de opdrachtgever een financieringsprobleem opleveren. Indien de inschrijving lager ligt 

dan de raming, is dat uiteraard prettig, mits de opdrachtgever zich heeft verzekerd van de compleet-

heid van de inschrijving.  

 
7.4 De offerte van de aannemer 

De offerte van de aannemer (bestek en tekeningen) behoort overeen te komen met hetgeen gevraagd 

is. In deze moeten de volgende punten aan de orde worden gesteld: 

• de wijze van uitvoering (voorzover van toepassing rekening houdend met zelfwerkzaamheid) 

• de aard van de te gebruiken materialen 

• een lijst van hoeveelheden 

• de prijs 
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• de condities waaronder het werk kan worden uitgevoerd en het benodigde aantal werkbare 

dagen 

• de uiterste opleveringsdatum 

• het onderhoud van het gemaakte werk 

• de garantie 

• boeteclausule (bijvoorbeeld bij uitloop werkzaamheden) 

• de arbitrage 

• voorwaarden waaraan het eindproduct dient te voldoen 

• aanbeveling voor het onderhoud door de gebruiker 

• wijze van acceptatie bij oplevering 

• de betalingsvoorwaarden 

• alle overige van toepassing zijnde voorwaarden 

 

In de betalingsvoorwaarden worden door de aannemer onder meer de betalingstermijnen vastgesteld. 

Deze betalingstermijnen worden meestal gekoppeld aan de gerealiseerde onderdelen van het project. 

 
7.5 Oplevering 

Nadat de bouw van de accommodatie is voltooid, wordt deze door de aannemer ter beoordeling 

aangeboden (oplevering). Bij deze beoordeling dient vastgesteld te worden of het bouwwerk conform 

de opdracht is gerealiseerd. Eventuele tekortkomingen worden hersteld of vermeld in het proces-

verbaal van oplevering, dat door betrokken partijen wordt ondertekend. Na deze ondertekening is het 

werk overgedragen aan de opdrachtgever. 

 
7.6 Ondersteuning KNSB/ISA Sport 

Organisatorische en technische ondersteuning voor verenigingen wordt door de KNSB (KNSB 

Breedtesport en de commissie Natuurijsbanen) verzorgd.  

Daarnaast kan de hulp van ISA Sport worden ingeroepen. ISA Sport, een adviesbureau in eigendom 

van TNO en NOC*NSF, adviseert
23

 over alle aspecten met betrekking tot de bouw van sportaccom-

modaties. Bij de planopzet en bouw van een combinatiebaan kan zij onder meer ingeschakeld worden 

voor: 

 

Advisering 

• de uitvoering van een haalbaarheid- en draagvlakonderzoek; 

• het opstellen van een ruimtelijk Programma van Wensen en een globaal planontwerp; 

• de raming van de stichting- en exploitatiekosten; 

• het opstellen van een ruimtelijk, sporttechnisch en bouwkundig Programma van Eisen, op 

basis waarvan bouwers hun aanbieding kunnen opstellen; 

• begeleiding bij selectie van het bouwproces; 

• begeleiding bij selectie en keuze uit aanbieders; 

• ondersteuning bij contractvorming met de bouwer. 

 

Keuring 

• begeleiding en toezicht tijdens de bouw; 

• het uitvoeren van een opleveringskeuring. 

 

Het verdient aanbeveling in geval van nieuwbouw of renovatie van een combinatiebaan, de 

accommodatie tijdens de bouw (bijvoorbeeld vlakheid en verdichting van zand en funderingslaag) en 

na oplevering te laten keuren door bijvoorbeeld ISA Sport. Om onaangename verrassingen achteraf te 

                                                        
23

  Tegen een maktconform tarief.  
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voorkomen is het echter raadzaam om ISA Sport reeds tijdig bij de ontwikkeling van de plannen te 

betrekken. Dit kan de prijs-kwaliteitverhouding gunstig beïnvloeden. 

  



 60

8 Sporttechnische normen 
 
8.1 Algemeen 

De sporttechnische normen geven aan waar de constructies van de verschillende accommodaties aan 

moeten voldoen om voor gebruik geschikt te zijn. 

 

De constructies dienen te beantwoorden aan de sportfunctionele wensen, rekening houdend met 

medische aspecten. Tevens dienen ze berijdbaar te zijn onder bepaalde klimatologische 

omstandigheden en moeten ze een bepaalde duurzaamheid garanderen. 

 

In de sporttechnische normen worden de eigenschappen aangegeven, die de verschillende 

constructies dienen te bezitten om aan deze wensen tegemoet te komen. 

 

De sporttechnische normen omvatten de eigenschappen welke de constructies dienen te bezitten, de 

methode om deze eigenschap te bepalen en het criterium, waaraan de eigenschap dient te voldoen. 

 

De norm draagt de code ISA-SBN-15. 

ISA staat voor ISA Sport, SBN staat voor Skate Bond Nederland. Het betreft hier de zogenaamde 

NOC*NSF-normen die in samenspraak met SBN zijn opgesteld en door ISA Sport worden beheerd. 

Voor ieder eigenschap is een code aangegeven welke verwijst naar de onderzoeksmethode om de 

eigenschap te bepalen. Voorts is de betreffende eigenschap aangegeven en het criterium, waaraan 

de eigenschap dient te voldoen. Voor informatie over deze norm kunt u contact opnemen met ISA 

Sport of de KNSB. 
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Bijlage 1: Definiëring en typologie skateaccommodaties 
 

1.1 Algemeen 

Door diverse sportbonden in Nederland worden de accommodaties onderverdeeld naar A-, B-, C- of 

D-accommodaties. Dit is een onderverdeling naar grootte en voorzieningenniveau, om zo een verschil 

in status aan te kunnen geven. De A-accommodatie is daarbij de belangrijkste en in het bijzonder 

afgestemd op internationaal gebruik. In Nederland is momenteel geen A-accommodatie voor 

speedskaten aanwezig. B-accommodaties, waarvan Nederland er momenteel één telt
24

, zijn gericht 

op nationaal en in mindere mate op internationaal gebruik, en de C-accommodaties op lokaal 

(verenigings) gebruik. De overige accommodaties betreffen alle accommodaties waar, op gezette 

tijden georganiseerd geskated wordt. Naast de genoemde onderverdeling in accommodatietypen 

wordt er nog geskated op zogenaamde wegparcoursen.  

 

1.2 Normen en richtlijnen 

Uitgangspunt zijn de minimaal gestelde normen en richtlijnen, zoals deze gelden voor skate-

accommodaties. Een accommodatie die aan de desbetreffende normen voldoet kan de status van A-, 

B- of C-accommodatie krijgen. Aan de overige accommodaties zijn geen nadere voorwaarden gesteld. 

De realisatie van A- en B-accommodaties wordt bepaald door het beleid van de bond. Voor de aanleg 

van C-accommodaties is beleidsmatige afstemming met de bond gewenst. Er zijn drie mogelijkheden 

hoe de vermelde richtlijnen voor de desbetreffende accommodatie status geïnterpreteerd moeten 

worden: 

• verplicht (normatieve richtlijn). 

• gewenst / aanbevolen; 

• niet van toepassing. 
 
In de tabel is dit voor speedskatebanen uitgewerkt. 

                                                        
24

  In Heerde. Het betreft een combinatie van een 327 meter rondbaan met daarbinnen een 200 meter parabolische skatepiste. 

     Omdat er op de baan in de winter bij vorst geen ijs wordt aangelegd, is dit geen combinatiebaan zoals bedoeld in 
     deze brochure. 
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Normen en richtlijnen A, B, C Speedskatebanen 
 

 

Accommodatie-uitvoering  A-accom. B-accom. C-accom. 

- aantal banen 1 

- aantal banen 1 of 2 

X 

 

 

X 

X 

Baanlengte baan of piste met een minimale 

lengte van 125 m en een 

maximale lengte van 250 m met 

oplopende bochten 

------------ 

baan met een lengte van 250 tot 

400 meter zonder oplopende 

bochten 

X X 

 

 

of/en 

 

X 

X 

 

 

of 

 

X 

Overdekt 

semi-overdekt 

onoverdekt 

baan overdekt/semi overdekt 

baan semi overdekt 

------ 

baan onoverdekt 

X 

 

 

X 

of/en 

X 

 

 

 

X 

Verlichtings 

niveau 

klasse 1 

klasse 2 

klasse 3 

X X  

X 

middenterrein verhard X + + 

- hoogte gebouw/semi-overdekking: 

 obstakelvrije hoogte van 7 meter 

- entree 

- beheerders- en administratieruimte 

- sanitaire voorzieningen  

  dames,heren en mindervaliden 

- kleedruimte     

  dames en heren 

- wasruimte 

- toeschouwersruimte 

- technische ruimte 

- juryvoorzieningen 

- pers en VIP ruimte 

- E.H.B.O.-ruimte 

- bar/receptie  

- ontmoetingsruimte 

- keuken 

- opslagruimte 

- berging 

- werkkast 

- publicatieborden 

- omroepinstallatie 

- telefoonverbinding 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

+ 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

+ 

+ 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

X 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Verplicht aanwezig: X 

Gewenst/aanbevolen: +  

Niet van toepassing:              
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Aanvullende/afwijkende voorwaarden baan ten opzichte van een baanparkoers (skate-

wedstrijdreglement 2008) 

 

1. Een parkoers is een baan als deze twee rechte stukken heeft van de dezelfde lengte en 

symmetrische bochten heeft, waarvan de doorsnede (diameter) hetzelfde is.  

2. De totale lengte van een baan ten behoeve van wedstrijden mag niet minder zijn dan 125m, maar 

niet meer dan 400m en de breedte moet overal minstens 5 meter zijn. Nieuw te bouwen banen 

moeten een lengte hebben van minstens 200 meter en een breedte van minstens 6 meter. 

3. De gehele oppervlakte van de baan mag van elk willekeurig materiaal zijn, maar zal wel volkomen 

effen moeten zijn en voldoende grip moeten hebben. 

4. Een baan kan volkomen vlak zijn of kan zijn voorzien van naar buiten toe oplopende bochten. De 

rechte stukken mogen bij de bochten ook naar buiten toe oplopend zijn om de bocht in en uit te 

leiden. 33% van het totale rechte stuk moet echter volledig vlak zijn. 

5. Een piste is een baan van 200-250 meter met naar buiten toe oplopende bochten. Een piste moet 

aan de buitenzijde voorzien zijn van een dichte boarding. 
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Bijlage 2: Overzicht combinatiebanen 
 

Gewest Friesland 

Locatie Vereniging 

Ferwert 

Harlingen 

Haulerwijk 

Lollum 

Nijeveen 

St. Annaparochie 

St. Nicolaasga 

Surhuisterveen 

Terherne 

Wolvega 

Zwaagwesteinde 

Y.C. Ferwert 

Harlinger IJsvereniging 

Y.C. Nooitgedagt 

Y.C. Lollum-Waaxens 

IJs- en Skeeler Club Nijeveen 

Y.C. St Anna 

Y.V. Donia 

Y.C. foarut Surhuist.veen 

Y.V. De Broederschap 

Y.S.C. Lindenoord 

Y.C. De Wieken 

Gewest Groningen 

Locatie Vereniging 

Noordlaren 

Ommelanderwijk (Veendam) 

Ten Boer 

Y.C. De Hondsrug 

Y.V. Zuidwending 

Y.C. Kaakheem 

Gewest Drenthe 

Locatie Vereniging 

De Groeve 

Gasselte 

Kloosterveen 

Veenoord 

Y.C. De Hunze 

Y.V. Nooit Daacht 

Y.C. Kloosterveen 

Y.C. Nw. A'dam / Veenoord 

Gewest Overijssel 

Locatie Vereniging 

Genemuiden 

Gramsbergen 

Haaksbergen 

Hengelo 

Staphorst 

Vriezenveen 

Y.C. De Eendracht 

Y.V. Ons genoegen 

IJs- en Skeeler Club Haaksbergen 

TRKV Pirouette 

S.S.V. Staphorst 

Y.C. Eendracht 
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Gewest Gelderland 

Locatie Vereniging 

Apeldoorn 

Arnhem 

Culemborg 

Dodewaard  

Ede 

Oosterbeek 

Oldebroek 

Y.C. De Nieuwe IJsbaan 

Arnhemse Y.C. Thialf 

S.S.V. Lek en Linge 

Dodewaardse IJsvereniging 

Edese IJsvereniging 

Oosterbeekse IJsvereniging 

Y.C. Nooitgedacht 

Gewest Noord-Holland-Utrecht 

Locatie Vereniging 

Doorn 

IJsselstein 

Kudelstaart 

Medemblik 

Purmerend 

Oudewater 

Schermerhorn 

Zeist 

Doornsche IJsclub 

Nova Zembla IJsclub 

Stg. VZOD 

Y.C. Radboud 

IJsclub Purmerend 

S.V. Oudewater 

Y.C. Schermerhorn 

S.V. Zeist. e.o. 

Gewest Zuid-Holland 

Locatie Vereniging 

Katwijk 

Leiderdorp 

Lisserbroek 

Nootdorp 

Oud-Beijerland 

Puttershoek 

Sliedrecht 

Woubrugge 

IJsclub Voorwaarts 

Vereniging IJssport Leiderdorp 

Y.C. Lisserbroek e.o. 

Nootdorpse IJsclub 

Oud-Beijerlandse IJsclub 

Y.S.C. Puttershoek 

Y.C. De Vriendschap 

Y.V. Woubrugge 

Gewest Noord-Brabant/Limburg/Zeeland 

Locatie Vereniging 

Goes 

Schijndel 

Stevensbeek 

IJsclub 'De Poel' 

IJsclub Thialf 

S.V. Stevensbeek 
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Bijlage 3: Toegankelijkheid accommodatie 
 
De accommodatie dient op zodanige wijze te zijn ontworpen, dat het bereikbaar, toegankelijk en 
bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking (sporters, leiders en bezoekers), zowel voor actief 
als passief gebruik.  

 

Dit betekent onder meer dat: 

• op het parkeerterrein in elk geval rekening wordt gehouden met parkeerplaatsen voor mensen 
met een functiebeperking. Hierbij dient te worden uitgegaan van 2 % van het totaal aantal 
parkeerplaatsen met een minimum van één. De parkeerplaatsen voor mensen met een 
functiebeperking liggen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de toegang van de accommodatie. Ze 
dienen minimaal 3,5 meter breed en 6 meter lang te zijn en te zijn voorzien van het 
verkeersbord met de juiste aanduiding (E6); 

• de accommodatie goed bereikbaar dient te zijn, dat wil zeggen dat in de route geen hoogte-
verschillen en obstakels mogen voorkomen; 

• elk toch voorkomend hoogteverschil groter dan 20 mm
1
 wordt overbrugd door hellingbanen of 

gelijkwaardige oplossingen. 

Om toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een functiebeperking te zijn, dient een club-/kleed-
accommodatie aan de volgende eisen te voldoen: 

• hoogteverschillen groter dan 20 mm
1
 moeten zoveel mogelijk worden vermeden; 

• elk toch voorkomend hoogteverschil dient te worden overbrugd door hellingbanen of 
gelijkwaardige oplossingen; 

• indien publiekstoegankelijke ruimten op een verdieping worden gesitueerd, dan moeten deze 
middels een lift bereikbaar zijn; 

• de gangen moeten minimaal 1,5 m
1
 breed zijn; 

• dorpels dienen maximaal 20 mm
1
 hoog te zijn en bij voorkeur afgerond; 

• de doorgangen en deuren moeten een netto doorgangsbreedte hebben van minstens 0,9 m
1
; 

er dient voor bezoekers minimaal één aangepast toilet te worden opgenomen, uitgevoerd 
volgens het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’. De voorkeur gaat hierbij uit naar een 
gecombineerd dames- en mindervalidentoilet. 

Bovenstaande richtlijnen zijn beschreven in de Handleiding Integrale Toegankelijkheid Sportaccom-
modaties van NOC*NSF en het Handboek voor Toegankelijkheid van de Gehandicaptenraad. Deze 
richtlijnen zijn eveneens terug te vinden in hoofdstuk F2 van het Handboek Sportaccommodaties van 
NOC*NSF/ISA Sport. Nadere informatie kan ook worden verkregen bij de KNSB. 
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Info: KNSB.nl
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