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De KNSB heeft bij het tot stand komen van deze notitie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Echter de (aanvullende) eisen die gesteld worden aan wedstrijdbanen kunnen veranderen, 
onderhevig aan (inter)nationale wijzigingen. Het is daarom raadzaam contact op te nemen met de 
KNSB en na te vragen wat de laatste stand van zaken is.  
 
Deze document vervangt de versie van mei 2013, juni 2014 en september 2014. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KNSB  
Ramon Kuipers, afdeling Sportontwikkeling 
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Advies 

De KNSB adviseert aan verenigingen en gemeenten met Inline-skate ambities 
op nationaal en internationaal niveau:  
De aanleg van een piste, te weten een 200m skatebaan van minimaal 6m 
breed, met oplopende bochten en boarding. Een droogstaande baan verdient 
de voorkeur, omdat daardoor de levensduur wordt verlengd. 
 

1. Inleiding 
Diverse verenigingen en gemeenten hebben ambities om een Inline-
skatebaan of gecombineerde skate-natuurijsbaan aan te leggen of de 
bestaande accommodatie aan te passen. Vragen die vaak gesteld 
worden, zijn: wat zijn de huidige eisen aan een Inline-skate baan en 
welke combinatie van skate- en ijsbaan is het meest geschikt? 
 
Tot op heden werd verwezen naar de brochure Combibanen. Hierin 
is het uitgangspunt een combinatiebaan: een baan waarop in de 
zomer kan worden geskatet en die in de winter bij vorst als ijsbaan 
kan worden gebruikt.  
 
In de topsport en accommodatie van het Inline-skaten hebben zich 
de laatste jaren ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn voor 
het schrijven van deze adviesnotitie. 
 
In deze notitie wordt ingegaan op de ontwikkelingen en wordt 
beschreven welk type accommodatie past bij de ambities en wensen 
van de vereniging. Daarbij worden de knelpunten aangegeven van 
een combinatie van schaats- en skatebaan.  
 
Er wordt vervolgens specifiek aandacht besteed aan de Inline-
skatepiste, de specificaties en de constructies. 

2. Ontwikkelingen  
De laatste jaren zijn er ontwikkelingen geweest op het gebied van  
Inline-skateaccommodaties. In Nederland ligt sinds enkele jaren een 
nieuw type baan: de (houten) indoorbaan, waarop het gehele jaar 
getraind kan worden. Verder is er sinds 2009 een nieuwe standaard 
voor de Wereldkampioenschappen baan: de 200m piste. 
Topsporters, zoals Michel Mulder (Wereldkampioen Inline-skaten 
2012,  500m sprint), trainen op soortgelijke Inline-skatepistes, zoals 
in Heerde of Almere: rondjes van 200m met oplopende bochten. Op 
wereld, europees en nationaal niveau wordt aan dit type baan sterk 
de voorkeur gegeven. Er worden momenteel in Nederland veelal 200m pistes aangelegd. 
De KNSB verwacht nog verdere ontwikkelingen qua Inline-skate accommodaties. 
De KNSB streeft ernaar zover mogelijk vooruit te kijken in de advisering van 
accommodatievraagstukken, maar is in grote mate afhankelijk van de internationale en europese 
ontwikkelingen. 

Figuur 1: indoorskatebaan Heerenveen 

Figuur 3: piste Heerde (200m) 

Figuur 2: combinatiebaan Haaksbergen 

Figuur 4: piste Senigallia (Italië) 
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3. Verenigingsambities 
De wensen en ambities van een vereniging hebben invloed op het type en op de ideale afmetingen 
van een Inline-skatebaan.  Verenigingen die wedstrijden willen organiseren zullen tot andere keuzes 
komen dan verenigingen die alleen een recreatief aanbod nastreven. 
Voor veel sporters en verenigingen volstaat het om in de zomer de skates of skeelers onder te binden 
en te trainen op een 400m asfaltrondje. Beginners en trainers van beginnersgroepen  
geven meestal aan niet zo goed uit de voeten te kunnen op zo’n rondje. Voor instructies is een 
krabbelbaan/asfaltplein, een geasfalteerd terrein van minimaal 10 bij 30m, geschikter.  
 
Op basis van het gewenste niveau van de Inline-skatesport adviseert de KNSB de aanleg van de 
volgende baanlengte voor het Inline-skaten. 
 

  Wedstrijdsport 
(inter)nationaal 

Wedstrijdsport 
regionaal 

Wedstrijdsport 
vereniging 

Alleen recreatief 

Inline-skaten 200m piste 200 - 400m 200 – 400m 
geen beperkingen; niet per 
se een ronde ; asfaltplein 

Let op dat bij afwijkende afmetingen start en/of finish niet in een bocht komen te liggen; dat is niet toegestaan. 
Tabel 1: Overzicht baanlengtes 

 
Voor verenigingen en gemeenten die trainingen en wedstrijden zowel voor het Inline-skaten als voor het 
langebaan en marathonschaatsen willen verzorgen, adviseert de KNSB, afhankelijk van de ambities 
(wedstrijden of recreatief), de aanleg van één van onderstaande gecombineerde accommodaties. 
 

skaten Schaatsen soort accommodatie 

Wedstrijdsport 
nationaal 
 

Wedstrijdsport 
regionaal/ 
vereniging 

Alleen 
recreatief 

Wedstrijdsport 
nationaal/ 
regionaal 

Wedstrijdsport 
vereniging 

Alleen 
recreatief 

 

x      200m piste 

 x     
skatebaan (200 - 400m) 
oplopend of vlak 

  x    
vlak en ‘glad' terrein, hal of baan, 
min. 10x30m 

x   x   
200m piste (binnen of naast) 
+ 400m-ijsbaan 

x    x  
200m piste (binnen of naast) 
+ 400m-ijsbaan 

x     x 
200m piste 
+ ijsbaan bijv. 30x60m 

 x  x   
200m piste (binnen of naast) of  
333-400m combibaan vlak 

 x   x  
200m piste (binnen of naast) of  
333-400m combibaan vlak 

 x    x 
200m piste (binnen of naast) of vlak en 
‘glad' terrein, hal of baan waarop ronde 
uitgezet kan worden 

  x x   
geasfalteerd (midden)terrein 
 + 400m baan  

  x  x  
geasfalteerd (midden)terrein  
+ 400m baan  

  x   x 
vlak en ‘glad' terrein, hal of baan, min. 
10x30m 

Tabel 2: Overzicht van mogelijke accommodatie afhankelijk van de tak van sport en ambities 

 
Informatie over een 333-400m combibaan vindt u in de brochure Combibanen (2009).  
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4. Knelpunten combinatie ijs- en skatebaan 
De specificaties die hiervoor staan gegeven, leiden tot enkele knelpunten voor verenigingen die 
zowel schaatsen als Inline-skaten op een baan optimaal willen aanbieden aan hun leden.  
Bij de combibaan wordt uitgegaan van de 400m standaard wedstrijdijsbaan, terwijl een Inline-
skatewedstrijdbaan een ideale lengte kent van 200m. Hier is de bochtstraal van belang (zie hierna) 
De oplopende bochten van een piste leiden ertoe dat er veel meer water op de baan gepompt moet 
worden en dat het langer duurt voordat er op de natuurijsbaan geschaatst kan worden.  
 
Een natuurijsbaan daarentegen staat zo lang mogelijk onder water om de kans op natuurijs te 
vergroten (meestal periode november – maart). Het jaarlijks onder water zetten van een combibaan 
en de invloed van vorst is nadelig voor het asfalt. Asfalt is een enigszins flexibel mengsel, maar is niet 
goed bestand tegen grote temperatuurverschillen in korte tijd. Asfalt kan kapotvriezen en kan 
uiteindelijk gaan rafelen en scheuren. Door de druk van het water en verzadiging van de grond 
(boven normale grondwaterstand) kunnen er ongelijkmatige zettingen optreden in de bodem, wat 
kan leiden tot verzakkingen en scheuren in het asfalt. Er kunnen ook algen gaan groeien in of op het 
asfalt als de baan lange tijd onder water staat. Dit maakt de baan glad als deze weer droog ligt. Vaak 
wordt het asfalt na de winter schoongemaakt. Het schoonmaken kan ook invloed hebben op de 
levensduur en kwaliteit van het asfalt. Tot slot dient rekening gehouden te worden met de 
mogelijkheid dat de riolering van de baan kapot kan vriezen als deze voor langere tijd onder water 
staat. 
 
De levensduur van de huidige combinatiebanen ligt momenteel op ongeveer 10 jaar. Een altijd 
droogstaande Inline-skatebaan gaat aanzienlijk langer mee. 

 

5. Beschrijving 200m piste 
Zoals al eerder genoemd, is er sinds enkele jaren internationaal een nieuwe standaard voor de Inline-
skatebaan. Deze Inline-skatebaan heeft twee gelijke rechte einden, twee gelijke bochten, is 200 
meter lang en minimaal 6,5 meter breed. Een baan met oplopende bochten wordt een piste 
genoemd. Het hoogteverschil onder afschot (ook wel ‘verkanting’ genoemd tussen de binnen- en 
buitenbocht) in het midden van de bocht is bijna één meter. De oplopende bocht zorgt ervoor dat de 
sporter zijn snelheid kan behouden of zelfs kan verhogen in de bochten. De boarding of een brede 
grasstrook beschermt sporters en toeschouwers. Een parabolische piste, zoals genoemd op pag. 39 
Brochure combinatiebanen, wordt vanaf 2015 niet meer erkend als internationale wedstrijdbaan. 
De ondergrond van een 200m piste kan asfalt of beton zijn. De ondergrond kan tevens zijn afgewerkt 
met een speciale coating die extra grip geeft.  
De trend is om een 200m piste verhoogd, binnen of naast een 400m natuurijsbaan, aan te leggen die 
niet onder water worden gezet. 
 
Aanbevolen uitgangspunten voor het dimensioneren van een 200m piste: 

 De lengte van de 200m piste is vanaf de binnenkant van de baan gemeten (buitenkant no skating zone).  

 Aan de binnenkant van de baan is een 0,50m no skating zone aangebracht. 

 Afschot van de baan ter plaatse van het rechte eind is maximaal 1%. 

 Afschot van de baan ter plaatse van de bocht is maximaal 15%. 

 De rechte einden mogen bij de bochten ook oplopend zijn om de bocht in en uit te leiden. 

 Minimaal 33% van het rechte eind is volledig vlak. 

 Geasfalteerd middenterrein om wedstrijden (afvalkoersen) mogelijk te maken en veiligheid te 
bieden tijdens trainingen. Tevens kan het middenterrein worden gebruikt voor beginnende 
skaters. 
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5.1. Bochtstraal en afmetingen piste 
De bochtstraal voor de Inline-skate Wereld- en Europese kampioenschappen is bepaald op 13,42m. 
Dit is in vergelijking met de bochtstraal van een 400m baan (25m) erg klein.  
De KNSB adviseert om, afhankelijk van de ambities van de vereniging, een piste met een iets ruimere 
bocht dan de internationale norm neer te leggen. Een ruimere bocht maakt het gemakkelijker voor 
skaters om een oplopende bocht te rijden met lagere snelheid, doordat de bocht iets minder snel op 
loopt naar het hoogste punt.  
 
Keuze van de bochtstraal is mede afhankelijk van het type wedstrijden dat een vereniging wil gaan 
organiseren. In onderstaande tabel staan drie keuzemogelijkheden. 

 Bochtstraal 13,42m: dit is de voorgeschreven bochtstraal voor het organiseren van Wereld 
Kampioenschappen. Tevens is voor de WK noodzakelijk dat de baan gecoat is met de Vesmaco 
coating. 

 Bochtstraal 14,32m: deze bochtstraal voldoet aan de eisen van de internationale en europese 
bond. Deze baan dient aangelegd worden met minimaal een sportasfalt toplaag (coating is 
toegestaan). 

 Bochtstraal 15,00m: deze bochtstraal voldoet aan nationale eisen. Europees met dispensatie. 
Ook deze baan dient aangelegd te worden met minimaal een sportasfalt toplaag.  

 

Bochtstraal (r) a 13,42m  14,32m  15,00m 

Breedte baan (min.) b 6,00   6,00   6,00 

Afmeting lengte c 96,68  95,65  94,88 

Afmeting breedte d 38,84  40,64  42,00 

Lengte rechte eind e 57,84  55,01  52,88 

Lengte bocht f 42,16  44,99  47,12 

Totaal rechte einden  115,68  110,02  105,75 

Totaal bochten  84,32  89,98  94,25 

Totaal lengte baan  200,00  200,00  200,00 

Mogelijkheden  WK/EK   

internat./europees/ 
nat. 

Europees/nationaal 

Toplaag  

Vesmaco 
coating  Sport asfalt  Sport asfalt 

Waar kun je deze baan zien  

Oostende 
(België)  Almere  Purmerend 

Tabel 3: Afmetingen Inline-skatepistes, alle getallen in meters 

De afmeting is bepaald vanaf de buitenkant wedstrijdbaan. Hierin is niet meegenomen het ‘talud’ -de 
afloop van een oplopende bocht aan de buitenkant van de baan (zie bijvoorbeeld figuur 5)- of de 
minimaal benodigde vrije ruimte voor toeschouwers. Hiervoor zijn geen reglementaire voorschriften. 
Vaak wordt gerekend met minimaal 1,5m vrije ruimte voor toeschouwers bij een boarding en 
minimaal 2m vrij ruimte op een piste zonder boarding. 
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5.2. Opbouw onderlagen 
Een piste kent een bepaalde opbouw van de onderlagen. Hieronder een voorbeeld van de doorsnede 
van de wedstrijdbaan (b). Er wordt hier uitgegaan van een stabiele onderlaag. Bij de aanleg op 
bijvoorbeeld veengrond is er meer voor nodig om tot een stabiele onderlaag te komen. Een 
ingenieursbureau of wegenbouwer kan aangeven wat er nodig is in uw specifieke situatie. 

 
 
 

 

Figuur 5: 200m piste met talud 

Figuur 6: opbouw onderlagen 
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5.3. Toplaag  

5.3.1. Coating 
De wereldbond schrijft voor de Wereldkampioenschappen een specifieke coating voor van de 
Italiaanse fabrikant Vesmaco. 
 
Momenteel is een Vesmaco coating nog zeer zeldzaam (Vesmaco of soortgelijke coating) op de 
Nederlandse pistes. De Vesmaco coating kan beschadigd raken bij lage temperaturen. De fabrikant 
Vesmaco garandeert namelijk niet dat de wedstrijdbaan goed blijft bij temperaturen onder 8 graden.  
 
De Vesmaco coatings kunnen niet rechtstreeks op een sportasfalt toplaag gelegd worden, deze hecht 
niet. 
 
Coating is behoorlijk prijzig (€ 50.000).  
De KNSB doet samen met Innosport onderzoek naar alternatieve mogelijkheden op het gebied van 
coating.  
 

5.3.2. Sportasfalt 
In plaats van de coating worden op de meeste pistes in Nederland tot nu toe een toplaag met 
sportasfalt gelegd. De meest gebruikte samenstelling van de sportasfaltlaag kent de codering: 
AC 5 surf DL-A. 
 
Uitleg: 
AC = staat voor “asphalt concrete” (asfaltbeton) 
5 = staat voor de maximale nominale korrelmaat van de toeslagmateriaal in millimeters (5mm) 
surf = staat voor “surface” (deklaag) 
DL-A = is de functionele omschrijving van het asfalt (DL = deklaag), dit betreft een deklaagmengsel 
voor de categorie A = fietspad, woonerf, winkelerf. Deze functionele eisen omschrijven het kader 
waar de producent binnen moet blijven met zijn asfaltproduct. 
 
Ideale laagdikte van het aanbrengen van de AC 5 surf DL-A is 25 à 30mm (afhankelijk van de 
ondergrond). Wanneer de ondergrond is gefreesd, adviseren wij 30mm aan te houden (speelruimte 
om oneffenheden op te vangen). Bij aanleg op een nieuwe tussenlaag adviseren wij 25mm. 
 
Als de aannemer bekent is, dan is de aannemer verplicht een CE-productcertificaat af te geven 
voordat hij het asfalt aanbrengt. 
 
Er wordt geadviseerd om geen coating aan te leggen bovenop een sportasfaltlaag. De hechting van 
de coating is dan onvoldoende. 
 

5.4. Leidingen en lussen in en onder de wedstrijdbaan 
Bij de aanleg van een wedstrijdbaan is het belangrijk om vooraf te bepalen wat de vereniging 
allemaal op het middenterrein nodig heeft en direct aan te leggen. 
Denk hierbij aan: verlichting, elektra, lussen voor transpondersysteem. 
 
Transponderlussen 
Bij de aanleg van de baan is het advies om minimaal één transponderlus (Mylaps) mee te nemen 
voor wedstrijd/recreatie activiteiten. Een transponderlus kost ca. € 150-200. Het inslijpen in de baan 
wordt dan door de aannemer geregeld zodat de meetlus permanent wordt aangelegd in het 
baanoppervlak.  
Er kan een Mylaps decoder gekoppeld worden aan de transponderlus. De baan beschikt dan altijd 
over een basistijdsregistratiesysteem. De kosten voor deze uitbreiding ligt rond de € 3.000-3.500.  
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De beste optie is om deze Mylaps (X2)decoder permanent aan internet te koppelen zodat alle 
doorkomstinformatie op de Mylaps website wordt geplaatst of waarschijnlijk de komende jaar op 
Schaatsen.nl of KNSB.nl. Bekabeling valt even buiten dit kostenplaatje omdat deze wordt bepaald 
waar de decoder wordt neergezet en waar de internetrouter zich bevindt (als deze aanwezig is). 
 
De softwarekant is in ontwikkeling binnen de KNSB. In 2015 wordt er een nieuw softwareplatform 
gebouwd ter vervanging van de ETWClock/Sara2 software zoals deze wordt gebruikt voor het 
langebaan schaatsen. In het seizoen 2015-2016 wordt deze actief voor het langebaan schaatsen. 
Binnen de KNSB is de intentie aanwezig om andere disciplines ook te voorzien van wedstrijdsoftware. 
 

5.5. Middenterrein van een piste 
De wereldbond voor Inline-skaten (FIRS/CIC) gaat er vanuit dat het gehele binnenterrein van een 
piste geasfalteerd is. 
 
Een (gedeeltelijk) geasfalteerd middenterrein (zie figuur 7) is noodzakelijk voor een afvalkoers en 
afval-/puntenkoers. De rijder die afvalt, wordt zo snel mogelijk uit de wedstrijd gehaald. Een jurylid 
stuurt de deelnemer het middenterrein op. De deelnemer heeft dan nog een hoge snelheid.  
Let er daarbij op dat hoe smaller de route naar het middenterrein wordt, hoe meer haaks de sporter 
moet insteken, en dus, hoe lastiger het wordt.  
Overigens is het ook voor trainingen veiliger om sporters te laten verzamelen en uitrijden op het 
middenterrein.  

 
De richtlijn van de KNSB is dat de in- en uitgangsstrook minimaal 2 meter breed is met een voorkeur 
voor 5 m of meer. Meestal wordt er ingestoken op het midden van het rechte eind. Dit kan echter 
ook verder naar achteren liggen. 
Tevens dient er op het middenterrein voldoende gelegenheid te zijn om elke deelnemer tot stilstand 
te laten komen. De afgevallen deelnemers (en dat kan oplopen tot een aantal van bijna veertig) 
wachten veilig op het middenterrein totdat de wedstrijd is afgelopen en verlaten daarna het 
middenterrein. Het middenterrein dient daarom minimaal 15 x 30 m groot te zijn. 
 
Afwatering afsluiten 
Om de afwateringssleuven af te sluiten kan er gebruik gemaakt worden van een rooster met sleuven 
in de rijrichting (A) of, en hier gaat de voorkeur naar uit een geperforeerd rooster (B). Waarbij er 
rekening mee gehouden moet worden dat het rooster af en toe geopend moet worden. De 

Figuur 7: piste met in-/uitgangsstrook in het midden 
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inkepingen/spleten zijn zo klein dat een knikker met een diameter van 10mm er niet doorheen kan 
vallen. 

 
 
 

5.6. No skating zone 
Sinds 2011 kennen piste een nieuwe maatvoering door de invoering van de no-skating-zone. 
Aan de binnenkant van de 200m piste is er een no-skating-zone van 50cm, naast de 6m 
wedstrijdbaan (totale breedte 6m + 50cm). De 50cm no-skating-zone wordt voorzien van grip 
biedende plakkende strips (of verf), evenwijdig aangebracht om de 10cm, richtlijn minimaal 2mm en 
maximaal 4mm hoog, om de deelnemers gevoelsmatig duidelijk te maken dat de skate zich buiten de 
wedstrijdbaan bevindt. Deze strips kennen geen scherpe randen en worden aangebracht tot de 
binnenlijn. 

 
 
 

5.7. Belijning 
• alle lijnen zijn wit; 
• 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 de verf dient tevens afgestemd te zijn 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.  
 
Binnenste begrenzing 
De binnenste begrenzing wordt aangegeven met een lijn van 50mm breed op een baan met een no-
skating zone aan de binnenzijde. 
Van de binnenkant van de binnenste begrenzing tot (de buitenkant lijn van) de buitenste begrenzing 
telt als wedstrijdbaan en is 6m. 
 
 

Figuur 8: Afwateringssleuven 

Figuur 9: Voorbeeld no-skating-zone 
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Buitenste begrenzing 
De buitenste begrenzing wordt door een natuurlijke begrenzing (bijvoorbeeld boarding, gras) of door 
een lijn van 50mm breed aangegeven. 
 
Finishlijn 
• 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; de finishlijn is bij iedere baanlengte, voor 
iedere afstand hetzelfde. 

 
 

 
Startlijn 
• de startlijn voor de betreffende afstand wordt terug gemeten vanaf de finishlijn.  
• achter de startlijn van de 300 m dient op 0,50 m een tweede lijn (stippellijn) aangebracht te 

worden; deze lijn moet eveneens 50 mm breed zijn en dient voor het opstellen van de rijders; 
• startvakken dienen aangegeven te worden doormiddel van dwarslijnen haaks op de startlijn (om 

de 1 m op een baan van 6 m breed). 
 

5.8. Boarding 
De piste moet aan de buitenzijde voorzien zijn van een dichte boarding (polycarbonaat), bij voorkeur 
doorzichtig of met een contrasterende kleur ten opzichte van de wedstrijdbaan. De hoogte van de 
boarding bedraagt 120cm. Onderaan heeft de boarding een extra veiligheidspaneel van 20cm hoogte 
en 2 cm breed om kapot trappen door voeten en skates te voorkomen. De internationale bond geeft 
aan dat de boarding 2cm boven de grond begint.  
De boarding moet zoveel mogelijk veiligheid bieden voor de skaters. Daarom mogen er aan de 
binnenkant van de boarding geen uitsteeksels zijn en openen de poorten in de boarding naar buiten. 
De boarding moet sterk en stijf genoeg zijn om een valpartij van een groep skaters op te vangen. 
 

5.9. Toegangspoorten (in de boarding) 
Bij het aanbrengen van toegangspoorten adviseert de KNSB om rekening te houden met het 
volgende. 
• Eén  grote poort, zodat een grasmaaier, hoogwerker, kolkenzuiger, overig materieel en eventueel 

een ambulance op het binnenterrein kan komen (breedte 1,20m). 
• Toegangspoort voor sporters en organisatie (minimaal 0,80m breed), waarbij de keuze is: 

• Twee kleine (schuif)poortjes die naar buiten openen (tegen de klok in ten opzichte van de 
buitenzijde) of wegschuiven, een aan beide kanten van de baan. Dit voor flexibiliteit 
gedurende de wedstrijden. Eén poortje waardoor sporters de baan op en af kunnen en één 
poortje waar juryleden en medewerkers die finishregistratie-apparatuur bedienen de baan op 
kunnen. Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat het poortje niet vlak voor de 
finish ligt. Vlak voor de finish bevinden zich vaak kabels van camera’s of andere 
finishregistratieapparatuur. Het ligt meer voor de hand om het poortje na de finish bij het 

Figuur 10: Finishlijn met positie fotocel / camera 
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ingaan van de bocht te plaatsen. De internationale bond tekent bij de WK-baan de poort 
verplicht in het midden van het rechte eind. 

• Een toegangspoort in het midden van de bocht. Het is veiliger om via de bocht en vlak bij de 
bocht over te steken dan op het rechte eind. Skaters hebben geen moeite met het omlaag en 
ophoog komen in de bocht. Een toegangspoort in de bocht is een goede optie om tijdens 
trainingsuren veilig sporters de piste te laten betreden. Er kan nog overwogen worden om het 
poortje iets uit het midden plaatsen, net voor de kop van de bocht, dan zit deze iets lager.  

Van belang is om niet voor een trap te kiezen als toegangsweg naar het poortje in de bocht, maar 
voor een vloeiend verloop, bij voorkeur uitgevoerd in asfalt. 

6. Piste gecombineerd met een natuurijsbaan 
Hieronder gaan wij in op de 200m piste gecombineerd met een natuurijsbaan. 
 

6.1. Positionering piste buiten natuurijsbaan 
Een piste met oplopende bochten kan naast een 400m natuurijsbaan of krabbelbaan worden 
aangelegd, wanneer het terrein die mogelijkheid biedt. Voor een traditionele 400m-wedstrijdbaan 
met 15m obstakelvrije ijsvloer rondom, is een terrein van 212 x 100m nodig.  
Voor een 333m-wedstrijdbaan is een terrein van 180 x 100m nodig. Bij deze wedstrijdbanen 
bedraagt binnenbocht van de schaatswedstrijdbaan 25 m bedraagt.  
 
Een 200m piste heeft in de lengte ongeveer 100m nodig. Rondom wordt vaak gerekend met 
minimaal 1,5m vrije ruimte voor toeschouwers, afhankelijk van boarding. Dit bekent dat de baan (zie 
figuur 11), indien voldoende beschikbare ruimte, bijvoorbeeld op de kopse kant gelegd kan worden. 
 

 

 
 

Figuur 11: Positionering piste buiten natuurijsbaan op kopse kant.  



 

KNSB | Advies accommodatiekeuze Inline skatebaan december 2014 15 

 

6.2. Positionering piste binnen ijsbaan 
Een 200m piste past qua afmetingen (zie figuren 12 en 13) op het middenterrein van een 
natuurijsbaan. Een ijsbaan met een binnenstraal van 25 m (minimale binnenstraal is 21,5m) en 2m 
vrije ruimte aan de binnenzijde van de ijsbaan, laat een middenterrein over met een breedte van 
46m. Wanneer aan de buitenzijde van de piste een boarding geplaatst wordt, dan is er voor de piste 
niet per se vrije ruimte nodig aan tussen de buitenzijde van de piste en de binnenzijde  van de 
ijsbaan.  

 
Voordeel van de aanleg van een piste in de bocht is dat de andere bocht vrij is voor bijvoorbeeld een 
extra asfaltplein of instructieterrein (zie figuur 13).  

 
 
  

Figuur 12: 400m wedstrijdijsbaan met in het midden een piste; niet op schaal 

Figuur 13: 400m wedstrijdijsbaan met in de bocht een piste; niet op schaal 
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6.3. Constructie van de piste 
Pistes kunnen worden aangelegd in een verlaagde of verhoogde constructie. De verhoogde 
constructie heeft daarbij de voorkeur. 
Hieronder een beschrijving van beide constructievormen. 
 
6.3.1. Positionering binnen met verlaagde constructie 
Nadeel van het gebruik van een piste met licht oplopende bochten als 
ijsbaan is: dat er veel water op de baan gezet moet worden, waardoor 
er niet snel op geschaatst kan worden. 
Constructie technisch zou dit betekenen dat de piste verlaagd 
aangelegd moet worden ten opzichte van de omgeving, om het gehele 
gebied te kunnen gebruiken als ijsbaan. Een voorbeeld van een deels 
verlaagde constructie is de piste in Nijeveen. 
Nadeel van deze constructie is dat eventueel regenwater via een 
pompinstallatie moet worden afgevoerd, om te voorkomen dat de 
baan onder water komt tijdens het Inline-skateseizoen. 
 
6.3.2. Positionering binnen met verhoogde constructie 
Een verhoogde constructie, waarbij de gehele piste hoger komt te 
liggen dan het waterpeil, is een andere mogelijkheid. Deze baan 
wordt in de winter niet onder water gezet, waardoor de levensduur 
van de piste verlengd kan worden. De piste dient dan zeker voorzien 
te worden van een boarding. 
 
Een voorbeeld hiervan is de piste in Almere. De 200m piste ligt in de 
bochten hoger dan de omringende skate- en natuurijsbaan. Almere 
heeft naast een 10m brede Inline-skate-/natuurijsbaan van 400m 
gekozen voor een verbreding met een 8m brede mijnsteenbaan, 
zodat er meer mensen op de natuurijsbaan kunnen schaatsen. 
 
De verhoogde positionering verdient de voorkeur, maar heeft als 
nadeel dat niet het gehele terrein gebruikt kan worden als 
natuurijsbaan. 
 
 

7. Gebruik middenterrein van een piste 
Een middenterrein dat geheel is geasfalteerd, biedt alternatieve gebruiksmogelijkheden, naast 
gebruik voor afval- en afvalpuntenkoers. Een belangrijk pluspunt is dat op het midden- of 
verzamelterrein beginners kunnen oefenen en trainen.  
Een middenterrein kan ook gebruikt worden voor andere skatevormen, zoals freestyle skating of 
Inline-skaterhockey. 

 Freestyle skating( freestyle slalom en speed slalom): afmetingen 42m lang en 10 m breed. 

 Inline-skaterhockey en rolhockey:  een geasfalteerd terrein van minimaal 15m breed en 30 m 
lang tot maximaal 30 m breed en 60m lang. Internationaal wordt aangehouden 20m breed en 
40m lang, voorzien van boarding en afgeronde hoeken. 

 
  

Figuur 14: baan Nijeveen, lengte 273m 

Figuur 16: accommodatie ASV Almere 

Figuur 15: piste Almere 
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8. Financieel: raming kosten aanleg skatepiste 
 

 
  

200m piste van 6,5m breed (incl. no skating zone)

Grondwerkzaamheden Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal

Ontgraven 80cm klei, gerekend met 1700m2 1360 m3 2,00€       per m3 2.720,00€                  

Vervoeren klei 1360 m3 5,00€       per m3 6.800,00€                  

Aanbrengen + verdichten zandbed 50cm, gerekend met 1700m2 850 m3 14,00€     per m3 11.900,00€                

Funderingen

Aanbrengen + verdichten menggranulaat 20cm 1600 m2 7,50€       per m2 12.000,00€                

Verhardingen

Onderlaag AC 16 BASE, 5cm, gerekend met 1500m2 180 ton 80,00€     per ton 14.400,00€                

Tussenlaag AC 16 BIND, 4cm, gerekend met 1450 m2 145 ton 80,00€     per ton 11.600,00€                

Topsport deklaag, 3cm, gerekend met 1400m2 105 ton 110,00€  per ton 11.550,00€                

sub 70.970,00€                

Afrondingen en afwijkingen 10%

totaal 80.000,00€       

Exclusief:

Afwateringsgoten

Rioleringsbuizen

Putten, kolken

Drainage

Mantelbuizen

Grondafwerking in terrein

Belijning

Boarding

Bekabeling

Verlichting

etc.

etc.

Raming Totaal project 150.000,00€     
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Bijlage 1: Belijning 
 

 


