
De Natuurijsbaan,
meer dan ijs alleen

opgesteld door
Instituut voor Sportaccommodaties NOC*NSF

in samenwerking met 
KNSB, Commissie Natuurijsbanen 

Vervolg vraag/aanbod onderzoek 
natuurijsbanen in Nederland



2

Colofon
Samenstelling: 
Instituut voor Sportaccommodaties NOC*NSF in samenwerking 
met de KNSB, Commissie Natuurijsbanen.

Instituut voor Sportaccommodaties NOC*NSF:
- drs. R. Sloos

NOC*NSF:
- drs. A. Roelsma

KNSB:
- B. Budde, P. Bult, A. Kagenaar, J.E. van der Kolk, A. Kloeze, 
- J. Mulder, R.H. Sol, P.S. Venema. 

Fotografie omslag:
G. Hols – IJsclub ’t Gein en Omstreken (Driemond)
Fotografie binnenwerk:
R. Sloos, H. Snoep, P. Bult
Layout en drukwerk:
Drukkerij De Gans, Amersfoort/Leusden
Produktie:
KNSB, Postbus 1120, 3800 BC Amersfoort  

Deze uitgave is mogelijk gemaakt met financiële steun van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting Nationale Sport Totalisator

December 2000

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, microfilm of op andere wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van de KNSB 



3

INHOUD

1 INLEIDING ................................................................................................................................................................................................................................................................................5
2 VEILIG EN VERANTWOORD SCHAATSEN OP DE NATUURIJSBAAN ........................................................7
3 RICHTLIJNEN NATUURIJSBANEN .........................................................................................................................................................................................8

3.1 Inleiding.......................................................................................................................................................................................................................................................................8
3.2 Standaard Natuurijsbaan........................................................................................................................................................................................................8
3.3 Recreatieve baan..................................................................................................................................................................................................................................10

4 PROBLEEMSTELLING....................................................................................................................................................................................................................................11
5 WERKWIJZE ....................................................................................................................................................................................................................................................................12
6 KNELPUNTINVENTARISATIE ........................................................................................................................................................................................................14

6.1 inleiding..................................................................................................................................................................................................................................................................14
6.2 Knelpunt: locatie zonder natuurijsbaan...........................................................................................................................................14
6.3 ‘Gewone’ natuurijsbanen: ruimtelijke ordeningsproblemen.................................................................15
6.4 ‘Gewone’ natuurijsbanen: problemen van economische aard..........................................................15
6.5 Natuurijsbanen: overige problemen..........................................................................................................................................................16

6.5.1 Milieuproblemen............................................................................................................................................................................................................16
6.5.2 Diepwaterijsbanen......................................................................................................................................................................................................16

7 OPLOSSINGSRICHTINGEN VANUIT DE PRAKTIJK .......................................................................................................................17
7.1 Inleiding..................................................................................................................................................................................................................................................................17
7.2 Geen natuurijsbaan aanwezig ................................................................................................................................................................................17

7.2.1 IJsvereniging Doetinchem ’96 (Doetinchem)....................................................................................................17
7.2.2 Schaatsvereniging IJsvogels (Heerlen) ............................................................................................................................18
7.2.3 Schaatsvereniging Mergelland (Brunssum)..........................................................................................................18

7.3 ‘Gewone’ natuurijsbanen: problemen van economische aard..........................................................19
7.3.1 IJsclub Espel (Espel: gemeente Noordoostpolder)..................................................................................19
7.3.2 IJsclub De Opbouw (Schellinkhout)......................................................................................................................................19
7.3.3 IJsclub de Noord (Wervershoof)....................................................................................................................................................20

7.4 ‘Gewone’ natuurijsbanen: ruimtelijke ordeningsproblemen..................................................................21
7.4.1 IJsclub Breukelen (Breukelen) ............................................................................................................................................................21
7.4.2 IJsvereniging Hattem (Hattem).......................................................................................................................................................21
7.4.3 IJsclub Weert (Weert) ..........................................................................................................................................................................................22
7.4.4 Edese IJsvereniging (Ede).............................................................................................................................................................................22
7.4.5 IJsclub Puttershoek (Puttershoek)............................................................................................................................................23
7.4.6 IJsclub Wilsum Vooruit.....................................................................................................................................................................................24

7.5 Overige praktijkvoorbeelden......................................................................................................................................................................................24
7.5.1 IJsclub Thialf (Arnhem) ....................................................................................................................................................................................24
7.5.2 IJsclub Thialf (Schijndel)................................................................................................................................................................................26



4

8 NATUURIJSBANEN: MEDEGEBRUIKSMOGELIJKHEDEN EN 
OPLOSSINGSMODELLEN.....................................................................................................................................................................................................................27
8.1 Inleiding..................................................................................................................................................................................................................................................................27
8.2 ‘Gewone natuurijsbanen’ zonder medegebruiksmogelijkheden....................................................28
8.3 Medegebruiksmogelijkheden van ‘gewone’ natuurijsbanen.................................................................28

8.3.1  Medegebruiksmogelijkheden opstallen......................................................................................................................29
8.3.2  Medegebruiksmogelijkheden parkeerterreinen.........................................................................................30

8.4 Gecombineerde natuurijs-/skeelerbanen.........................................................................................................................................30
8.4.1 Gecombineerde natuurijs-/skeelerbanen: medegebruiksmogelijkheden.....31

8.5 De gecombineerde (ondiepe waterbak) natuurijsbaan/skeelerbaan....................................32
9 ALGEMENE ERVARINGEN, TIPS EN SUGGESTIES .......................................................................................................................35

10 BIJLAGE .............................................................................................................................................................................................................................................................................38
Samenwerkingsovereenkomst ijsclub Thialf Schijndel en 
Wielervereniging Schijndel .............................................................................................................................................................................................................38
Investeringsopzet Edese combibaan...........................................................................................................................................................................40

IJsbaan Nijelamer



5

1 INLEIDING

Schaatsen behoort tot de oudste in Nederland beoefende vormen van
sportieve activiteit. Denk bijvoorbeeld maar aan de wintertaferelen zoals die
eeuwen geleden door de Hollandse meesters zijn geschilderd. Ook vandaag de
dag kan het schaatsen als een uitermate populair tijdverdrijf worden
gekenschetst. Immers wanneer het tijdens vorstperiodes in de winter een
tijdje achtereen vriest staat een groot deel van de Nederlandse bevolking
voor kortere of langere tijd op het ijs. Ook het schaatsen als sport staat volop
in de belangstelling. Afdoende kan dit worden geïllustreerd met de
uitgebreide aandacht die door radio, televisie en schrijvende pers aan het
langebaan schaatsen wordt besteed: (Langebaan)schaatsen: een wereldsport
in Nederland. Naast het schaatsen als winteractiviteit is er nu ook een
zomerse tegenhanger in de vorm van het skeeleren (afhankelijk van de
uitvoering van de rolschaats1 ook wel skaten genoemd), dat zich met circa
twee miljoen beoefenaren in 1999 in een zeer hoge mate van populariteit
mag verheugen.
Een van de accommodatie-vormen voor allerlei soorten van ijsvermaak is
sinds jaar en dag de natuurijsbaan. Met name in beginnende vorstperioden,
wanneer het ijs op het buitenwater nog onvoldoende dik is om veilig te
kunnen schaatsen, kan vaak al wel op de specifieke natuurijsbanen veilig op
betrouwbaar ijs worden geschaatst. Aan natuurijsbanen kan in deze periode
dan ook een uiterst belangrijke functie voor allerlei vormen van ijsactiviteit
worden toegedicht. Daarna ook. Een ijsbaan is namelijk meer dan alleen een
kale ijsvloer. Meestal is ook voorzien in een licht- en een geluidsinstallatie,
een clubaccommodatie en is er parkeergelegenheid. Door de aanwezigheid
van verlichting kan er ‘s avonds worden geschaatst. Tezamen met muziek en
de aanwezigheid van een kantine is de natuurijsbaan sinds jaar en dag een
winters ontmoetingspunt waaraan een sociale (‘gemeenschapszin’
bevorderende) functie kan worden toegedicht. 

Het is daarom dan ook niet meer dan vanzelfsprekend te noemen dat de
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) vanuit zijn centrale
doelstelling (te omschrijven met het bevorderen van de schaatssport in de
meest algemene zin) een accommodatiebeleid nastreeft dat onder meer is
gericht op het realiseren en instand houden van een adequaat
natuurijsbanenbestand in Nederland. 

Om tot een nadere invulling van dit beleid te kunnen komen heeft NOC*NSF
in de jaren 1996 en 1997 in opdracht van de KNSB een grootschalig
onderzoek verricht naar de aan- en afwezigheid van natuurijsbanen in

1 In dit rapport zal deze bewegingsvorm verder steeds als ‘skaten en skeeleren’ worden aangeduid. 

Omdat bij specifieke accommodaties in de meeste gevallen nog steeds van skeelerbanen wordt 

gesproken, zullen ze in dit rapport voor zover van toepassing ook als skeelerbanen worden 

aangeduid.



Nederland en de eventueel daarbij voorkomende knelpunten. Hieruit is naar
voren gekomen dat Nederland weliswaar veel (minstens 781) natuurijsbanen
telt, doch dat ze niet evenwichtig over Nederland zijn verspreid. Zonder
rekening te houden met het kwalitatieve niveau van de ijsbanen (gerelateerd
aan onder meer de aanwezigheid van een lichtinstallatie, een
geluidsinstallatie en een clubaccommodatie) is er in Noord-Brabant, Limburg,
Gelderland, Noord-Holland en Utrecht sprake van witte vlekken in het
aanwezige natuurijsbanenbestand. Lokaal is daarboven nog een aanvullende
behoefte aangetroffen in Zuid-Holland en Friesland. Gekoppeld aan de
dreigende sluiting van een aantal natuurijsbanen en het gegeven dat op
minder dan de helft van de in het onderzoek naar voren gekomen
natuurijsbanen geen sport- of recreatiebestemming rust, was een van de
conclusies dat bij ongewijzigd beleid in de toekomst rekening met een
toename van het aantal witte vlekken gehouden dient te worden.
Naast leemtes in de spreiding van deze natuurijsbanen over Nederland,
wijzen de onderzoeksresultaten ook op kwalitatieve tekortkomingen in de
uitvoering en de lay-out van een groot aantal van de in het onderzoek naar
voren gekomen natuurijsbanen. Met andere woorden het idee dat het
verantwoord beoefenen van de schaatssport (veiligheid, sociale
ontmoetingsplaatsen op het ijs) onder druk staat, wordt ondersteund door de
resultaten van het in 1997 afgeronde landelijk natuurijsbanenonderzoek.
Vanwege de grootschalige opzet van dat onderzoek en het als gevolg daarvan
grofmazige karakter van de onderzoeksresultaten, heeft de KNSB aan het
Instituut voor Sportaccommodaties van NOC*NSF de opdracht verleend een
diepgaander onderzoek te verrichten. Enerzijds om de verschillende
beleidspartners in de regio’s, waar kwantitatieve en/of kwalitatieve leemtes in
het natuurijsbanenbestand zijn aangetroffen, motieven aan te kunnen reiken
ter opheffing hiervan en anderzijds om ijsclubs handvatten aan te kunnen
aanreiken ter verlichting van bovengenoemde problematiek.

De opbouw van dit rappport is als volgt. 
In hoofdstuk twee is begonnen met een korte schets van de rol en de
betekenis van natuurijsbanen voor winterse ijsactiviteiten. In het derde
hoofdstuk zijn de richtlijnen opgenomen, waaraan natuurijsbanen dienen te
voldoen om als ‘KNSB-natuurijsbaan’ gekarakteriseerd te kunnen worden. De
probleemstelling en de werkwijze zijn in de hoofdstukken vier en vijf aan de
orde gesteld, terwijl in hoofdstuk zes de aangetroffen knelpunten onder
elkaar zijn gezet. In hoofdstuk zeven is een aantal oplossingsrichtingen met
behulp van voorbeelden uit de praktijk nader uitgewerkt, die vervolgens in
hoofdstuk acht nog eens gerubriceerd naar medegebruiksmogelijkheden
onder elkaar zijn geplaatst. In het laatste hoofdstuk is tenslotte een aantal
algemene ervaringen, tips en suggesties nog eens op een rij gezet. 
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2 VEILIG EN VERANTWOORD SCHAATSEN OP DE 

NATUURIJSBAAN

Van oudsher kunnen ijsactiviteiten als winterse activiteit worden aangemerkt.
Wanneer het een tijdje achtereen vriest staat een groot deel van de
Nederlandse bevolking voor kortere of langere tijd op het ijs. Hoe langer het
vriest, op hoe meer plaatsen er kan worden geschaatst: tot bij echte strenge
winters op het IJsselmeer aan toe.
Bij pas invallende vorst is het aantal schaatsmogelijkheden op natuurijs
echter beperkt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat water tijd nodig
heeft om bij temperaturen beneden het vriespunt in ijs te veranderen.
Naarmate de wateroppervlakte groter en/of het water dieper is, vergt het
meer tijd tot water in ijs van voldoende dikte is veranderd: op ondiepe sloten
kan er eerder worden geschaatst dan op diepe meren. IJsdikte is dan ook een
sleutelbegrip, want onvoldoende ijsdikte betekent een onveilige
schaatssituatie.
Om toch bij pas ingevallen vorst veilig op betrouwbaar ijs te kunnen
schaatsen, kennen we in Nederland sinds jaar en dag de natuurijsbaan. Aan
natuurijsbanen kan derhalve in deze periode een uiterst belangrijke functie
voor allerlei vormen van ijsactiviteit worden toegeschreven. Denk
bijvoorbeeld aan het dicht bij huis kunnen voorbereiden op de misschien
komende toertochten, het organiseren van schaatswedstrijden en allerlei
ijsactiviteiten voor kinderen (waaronder bijvoorbeeld ook het invullen van de
lessen schoolgymnastiek op de natuurijsbaan), et cetera. Dit blijft ook gelden
bij langere vorstperioden, wanneer er volop schaatsmogelijkheden op
bevroren buitenwater zijn. Zo’n ijsbaan kent namelijk een aantal
voorzieningen die bij de ‘reguliere buitenwaterijsvloer’ ontbreken. Het meest
in het oogspringend hierbij zijn verlichting, geluid (muziek) en enigerlei vorm
van clubaccommodatie. De aanwezigheid van verlichting maakt het mogelijk
om ook ‘s avonds veilig te schaatsen. Te zamen met muziek en de
aanwezigheid van een kantine is de natuurijsbaan een ontmoetingspunt
waaraan een sociale (‘gemeenschapszin’ bevorderende: iedereen komt op de
ijsbaan) functie kan worden toegedicht.
Bij natuurijsbanen wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende
typen: van oudsher zijn er de ‘gewone’ natuurijsbaan (land- of sproei-
/nevelijsbaan) en de diepwaterijsbaan (waarbij de ijsbaan op bestaand (diep)
water is gesitueerd). Vanaf eind jaren tachtig is daar de natuurijsbaan (land-
of sproei-/nevelijsbaan) met skeelerbaan als type bijgekomen. Naast de ‘kale’
ijsvloer moeten er nog enige voorzieningen, waaronder met name de reeds
genoemde lichtinstallatie, geluidsinstallatie en enigerlei vorm van
clubaccommodatie2 aanwezig zijn. Zie voor een nadere uitwerking van de
uitvoering en de lay-out van natuurijsbanen hoofdstuk drie.

2 Naast de ijsvloer zijn het met name deze drie voorzieningen die natuurijsbanen tot een 

‘echte’ ijsbaan maken.



3 RICHTLIJNEN NATUURIJSBANEN

3.1 Inleiding

Gedurende het in 1996 en 1997 verrichte ‘Vraag/aanbod onderzoek
natuurijsbanen in Nederland’ is door de KNSB, Commissie Natuurijsbanen een
aantal richtlijnen geformuleerd waaraan deze ijsbanen dienen te voldoen,
teneinde als een KNSB-natuurijsbaan gekarakteriseerd te kunnen worden. De
richtlijnen zijn met name bedoeld een kader te bieden bij stichting van
nieuwe en renovaties van bestaande natuurijsbanen. Daarnaast dienen deze
uitgangspunten om aan te geven welk kwalitatief niveau een natuurijsbaan
heeft. 
In grote lijnen kan er bij de KNSB-natuurijsbaan een onderscheid tussen twee
categorieën gebruiksmogelijkheden worden gemaakt, te weten
wedstrijd/trainingsgebruik en recreatief gebruik. Analoog hieraan wordt er
onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde standaard natuurijsbaan en de
recreatieve natuurijsbaan.
Het belangrijkste verschil tussen beide categorieën is gelegen in de
wedstrijdmogelijkheden die de standaard natuurijsbaan dient te bieden voor
zowel lange baan-, korte baan- als marathonschaatsen.

3.2 Standaard Natuurijsbaan

De standaard natuurijsbaan met mogelijkheden voor lange baan -400 meter-, 
korte baan en marathonschaatsen

• afmetingen
De minimale afmetingen van de ijsvloer dienen 212 x 100 meter 
(= 400 meterbaan officieel en 15 meter obstakelvrije ijsvloer rondom) te 
bedragen.
Een uitzondering op deze regel vormt de gecombineerde natuurijsbaan/-
skeelerbaan. In een aantal gevallen gaat het hier om een accommodatie-
concept, waarbij er vlak voor de vorst invalt vijf tot tien centimeter water 
op de skeelerbaan wordt gezet. De breedte van de ijsbaan is dan dezelfde 
als van de skeelerbaan en dient minimaal tien meter te bedragen3. Bij aan-
wezigheid van afdoende baanbeveiliging bestaat de mogelijkheid tot het 
organiseren van langebaan- en marathonwedstrijden. 

8

3 Tien meter is de voorgeschreven baanbreedte vanuit het wedstrijdreglement. In algemene zin moet 

worden opgemerkt dat hoe smaller de baan is, des te groter haar beperkingen zijn. In plaats van een 

baanbreedte van 10 meter zijn er ook gecombineerde natuurijs/skeelerbanen met een geringere 

baanbreedte. In dat geval kan niet gesproken worden van een standaard natuurijsbaan geschikt voor 

het organiseren van wedstrijden.



• verlichting
Er dient een baanverlichting aanwezig te zijn: gemiddelde horizontale 
lichtsterkte op de baan minimaal 50 lux.

• geluidsinstallatie
Er dient een geluidsinstallatie aanwezig te zijn.

• parkeervoorziening
Er dienen mogelijkheden voor het parkeren van minstens 50 auto's in de 
directe nabijheid van de ijsbaan aanwezig te zijn.
Daarnaast dienen er voorzieningen te zijn voor het plaatsen van minstens 
100 fietsen.

• kleed/clubgebouw
Binnen het kleed/clubgebouw dienen minstens de volgende voorzieningen
aanwezig te zijn:
- een toiletvoorziening bestaande uit minstens een damestoilet tevens 

geschikt voor mindervaliden en een herentoilet met extra urinoir
- een kleding/tassenbergruimte (met een oppervlakte van circa 5 m2)
- een bestuurskamer
- een ontmoetingsruimte (met een minimale oppervlakte van 25 m2) om 

dranken e.d. te kunnen verstrekken, alsmede een bar- en bergruimte 
(van minimaal 4 m2)

- een verwarming
- een telefoon
- een EHBO-trommel.
Indien er op de ijsbaan wedstrijden worden georganiseerd, dienen er in de 
nabije omgeving kleed-/toiletmogelijkheden in bijvoorbeeld een sporthal 
aanwezig te zijn, of een andere tijdelijke voorziening te worden getroffen.

• overig
- opslagruimte/materialenhok aanwezig
- voorziening om schaatsen onder te binden aanwezig.

9
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3.3 Recreatieve baan

• afmetingen
De minimale oppervlakte van de ijsvloer dient 5000 m2, met daarbij een 
korte zijde met een minimale lengte van 50 meter, te bedragen.

• verlichting
Er dient een baanverlichting aanwezig te zijn: gemiddelde horizontale 
lichtsterkte op de baan minimaal 35 lux.

• geluidsinstallatie
Er dient een geluidsinstallatie aanwezig te zijn.

• parkeervoorziening
Er dienen mogelijkheden voor het parkeren van minstens 50 auto's in de 
directe nabijheid van de ijsbaan aanwezig te zijn.
Daarnaast dienen er voorzieningen voor het plaatsen van fietsen te zijn.

• kleed/clubgebouw
Binnen het kleed/clubgebouw dienen er de volgende voorzieningen 
aanwezig te zijn:
- een toiletvoorziening bestaande uit een damestoilet dat tevens geschikt 

is voor mindervaliden en een herentoilet met een extra urinoir
- een kleding/tassenbergruimte met een oppervlakte van circa 5 m2
- een ontmoetingsruimte met een minimale oppervlakte van 25 m2 om 

dranken e.d. te kunnen verstrekken, alsmede een bar- en bergruimte 
(van minimaal 4 m2)

- een verwarming
- een telefoon
- een EHBO-trommel.

• overig
- opslagruimte/materialenhok aanwezig 
- voorziening om schaatsen onder te binden aanwezig.



11

4 PROBLEEMSTELLING

Het verantwoord en veilig schaatsen op de Nederlandse natuurijsbanen staat
onder druk. In het eerder uitgevoerde vraag-/aanbodonderzoek zijn zowel in
kwantitatieve zin (is er een natuurijsbaan?), als in kwalitatieve zin (wordt er
aan de KNSB-richtlijnen voldaan?) witte vlekken aangetroffen. Daarnaast
wordt een aantal natuurijsbanen met opheffing bedreigd.
Deze ontwikkeling staat haaks op het door de KNSB beoogde doel van zijn
accommodatiebeleid. Dit doel kan voor zover dit betrekking heeft op
natuurijsbanen worden omschreven met het realiseren en instand houden van
een natuurijsbanenbestand in Nederland dat, toegespitst op de aspecten
kwantiteit (aanwezigheid), kwaliteit (afmetingen, lichtinstallatie,
geluidsinstallatie, clubaccommodatie, parkeergelegenheid, etc.) en
gebruiksvorm, voldoet aan de normen die daarvoor opgesteld zijn. Hierbij
wordt verwezen naar de richtlijnen voor natuurijsbanen zoals ze in het vorige
hoofdstuk zijn beschreven. 
In algemene zin kan het doel van dit onderzoek worden omschreven als het
zoeken naar mogelijkheden om deze voor een verantwoorde beoefening van
de schaatssport op natuurijs negatieve ontwikkelingen een halt toe te roepen
en vervolgens in positieve zin om te buigen. 
Meer specifiek doel van het onderzoek is het aanreiken van oplossingen, c.q.
oplossingsrichtingen ter verlichting van de boven geschetste problematiek.
Op voorhand is hierbij aanvullend nog uitdrukkelijk gewezen op het aan de
orde stellen van de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van
natuurijsbanen en daarbij behorende infrastructuur als parkeergelegenheid,
kleedruimtes en verlichting. Bij het onderzoek is naast de
onderzoeksgegevens van het in 1997 afgeronde vraag/aanbodonderzoek met
name gebruik gemaakt van kwalitatieve gegevens. 



5 WERKWIJZE

Het doel van dit onderzoek is het vinden van oplossingen, c.q.
oplossingsrichtingen voor de problemen en knelpunten waarmee een aantal
van de bij de KNSB aangesloten ijsclubs wordt geconfronteerd. 
Uit het eerder verrichte onderzoek is gebleken dat, hoewel deze knelpunten
en problemen voor de verschillende ijsclubs niet steeds hetzelfde zijn, er soms
wel overeenkomsten zijn. 
Dit in overweging nemend is er voor dit onderzoek van uitgegaan dat de
knelpunten waarvoor oplossingsrichtingen gezocht worden, in grote lijnen op
vier terreinen (dimensies/niveau’s) liggen: namelijk op economisch terrein, op
juridisch terrein en op de terreinen ruimtelijke ordening en milieu. Tevens is
er rekening mee gehouden dat de verschillende ijsbaantypen ieder hun
specifieke problemen zouden kunnen hebben. Daarom is onderscheid
gemaakt tussen een drietal typen natuurijsbanen: de ‘gewone’ natuurijsbaan
(in de vorm van de traditionele landijsbaan of sproei-ijsbaan, dus zonder een
skeelerbaan), de diepwaterijsbaan en de natuurijsbaan met skeelerbaan4. Een
vierde categorie is de categorie zonder natuurijsbaan. Van hieruit is een
aantal vragen geformuleerd, die als onderzoeksleidraad hebben gefungeerd.
1. Met welke problemen en knelpunten wordt een aantal ijsclubs in 

Nederland; in het bijzonder in de gewesten Noord-Holland/Utrecht, 
Noord-Brabant/Limburg, Gelderland en Overijssel, ofwel de gewesten 
waarin in het in 1997 afgeronde onderzoek de meeste problemen en 
knelpunten naar voren zijn gekomen, geconfronteerd?

2. Op welk terrein of niveau (dimensie, vlak) liggen deze knelpunten?
3. Welke al dan niet succesvolle maatregelen zijn er ter oplossing van deze 

problemen en knelpunten getroffen?

Achterliggende gedachte bij de beperking van de speurtocht naar knelpunten
tot vier gewesten zijn de zogenaamde overeenkomstige praktijkgevallen.
Alhoewel elk geconstateerd knelpunt als specifiek voor een bepaalde lokale
situatie kan worden beschouwd, zijn er in de meeste gevallen zeker ook
overeenkomsten met de knelpunten zoals die door andere ijsclubs worden (of
werden) ervaren, aan te wijzen. Voor zover die verenigingen hun knelpunten
al of niet hebben weten op te lossen kan de wijze waarop zo’n oplossing al of
niet tot stand is gekomen, van nut zijn voor verenigingen/ijsclubs die met
eenzelfde problematiek worden geconfronteerd. Dat verklaart dan ook de
keuze voor het beperken van de zoektocht naar knelpunten tot vier
gewesten. Met een nadere inventarisatie en omschrijving van de gedurende
dat onderzoek in deze vier gewesten aangetroffen knelpunten en problemen
komt naar verwachting voldoende materiaal ter beschikking om in
generaliserende zin de in Nederland voorkomende problemen en knelpunten
met betrekking tot natuurijsbanen nader te kunnen omschrijven. 
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4 In vergelijking met het eerdere onderzoek betekent dit een natuurijsbaantypologie, waar op voorhand

al met een belangrijke en zeer specifiek te noemen medegebruiksmogelijkheid rekening is gehouden: 

namelijk het skaten en skeeleren in niet-ijsperioden.



Hierbij is met name gebruik gemaakt van de beantwoording van een tweetal
vragen uit de in het voorgaande onderzoek aan de ijsclubs gerichte enquête,
namelijk: "Bent u tevreden met uw accommodatie?" en "Is er een kans dat
uw ijsbaan binnenkort gaat verdwijnen?". 

Vervolgens is begonnen met het zoeken naar oplossingen met behulp van een
viertal bronnen:
• de onderzoeksgegevens zoals die in 1996 en 1997 ten behoeve van het 

onderzoek naar de spreiding, de uitvoering en het toekomstperspectief 
van natuurijsbanen in Nederland en de opstelling van de ’Richtlijnen voor 
de aanleg en het beheer van natuurijsbanen’ zijn verzameld;

• de gegevens/ervaringen van de Commissie Natuurijsbanen zoals die onder 
meer vanuit de contacten met de ijsclubs naar aanleiding van de 
beantwoording van de enquête, in het kader van bovengenoemde 
onderzoeken, naar voren zijn gekomen;

• gegevens/ervaringen vanuit de praktijk zoals die bij de KNSB in de loop 
der jaren zijn binnengekomen;

• gegevens/ervaringen zoals die uit de in 1999 georganiseerde cursus 
ijsmeester naar voren zijn gekomen.

Tijdens dit zoeken naar oplossingen bleek al snel dat er bij drie van de
bovengenoemde bronnen (Commisssie Natuurijsbanen, KNSB en cursus
ijsmeester) niet of nauwelijks sprake is van een geordende archivering gericht
op dit onderwerp. Vanuit de gestelde prioriteiten binnen deze bronnen is dat
ook niet verwonderlijk. Ervaringen zijn er uiteraard wel. Vanwege het
ongestructureerde gehalte dragen zij echter een latent karakter. De onder-
zoeksgegevens van het eerder verrichte vraag-/aanbodonderzoek boden meer
aanknopingspunten. In dat onderzoek is namelijk uitdrukkelijk ook gevraagd
naar ervaringen, suggesties en tips die naar de mening van de ondervraagde
ijsclub nuttig zouden kunnen zijn voor andere verenigingen. De door een
aantal clubs gegeven ervaringen, suggesties en tips bevatten in sommige
gevallen elementen van toegepaste succesvolle (en toegepaste niet-
succesvolle) oplossingsstrategieën ter oplossing van de door deze
verenigingen ervaren knelpunten. Zowel enerzijds de aangetroffen problemen

en knelpunten als anderzijds de in sommige gevallen
aangegeven oplossings-strategieën vormden dan ook de
ingang voor de vijfde informatiebron, namelijk de
verenigingen zelf. Met een aantal van deze verenigingen is
dan ook vervolgens telefonisch contact gezocht, met de
vraag of er nog steeds sprake is van een probleem of
knelpunt. Ongeacht het antwoord werd daarna
doorgevraagd over de al dan niet succesvolle stappen die
zijn ondernomen om tot een oplossing te komen om
daarmee andere ijsclubs handvatten aan te kunnen reiken
ter verlichting van bovengenoemde problematiek.
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6 KNELPUNTINVENTARISATIE

6.1 inleiding

Uit het in 1997 afgeronde vraag-/aanbod onderzoek is naar voren gekomen
dat het grote aantal natuurijsbanen in Nederland niet evenwichtig over
Nederland is verspreid. Witte vlekken in het natuurijsbanen bestand zijn,
zonder rekening te houden met het kwalitatieve niveau met name
aangetroffen in de gewesten Noord-Holland/Utrecht, Noord-Brabant/-
Limburg, Gelderland en Overijssel. Daarnaast wijzen de onderzoeksresultaten
ook op kwalitatieve tekortkomingen in de uitvoering en lay-out van een
groot aantal in het onderzoek naar voren gekomen natuurijsbanen. In dit
hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de knelpunten zoals ze in de vier
genoemde gewesten in bovengenoemd onderzoek naar voren zijn gekomen. 
Bij de nadere inventarisatie van de problemen en knelpunten bleek al snel dat
ze meestal niet eenduidig aan een van de vooraf onderscheiden dimensies toe
te schrijven zijn. Wel kon meestal een ‘zwaartepuntdimensie’ worden
aangewezen. Ook bleek dat een van de dimensies eigenlijk geen rol van
betekenis speelde. Het gaat om de juridische dimensie. Besloten is dan ook
deze dimensie verder buiten beschouwing te laten. In dit hoofdstuk zijn niet
alle gevallen steeds afzonderlijk gedocumenteerd doch de knelpunten in een
meer algemene zin, ingedeeld onder een van de onderscheiden dimensies,
benoemd. Vertrekpunt daarbij is het natuurijsbaantype waarover kan worden
beschikt, terwijl begonnen is met de categorie ‘geen natuurijsbaan aanwezig’.
Een tweede groep knelpunten is zoals gezegd te vinden in tekortkomingen in
de kwalitatieve uitvoering van een groot aantal in het eerder verrichte
onderzoek naar voren gekomen natuurijsbanen. Het ligt hierbij voor de hand
het al dan niet voldoen aan de KNSB-richtlijnen voor de standaard KNSB-
natuurijsbaan of de recreatieve KNSB-natuurijsbaan als knelpuntcriterium te
nemen. Uit het eerder verrichte vraag-/aanbod onderzoek blijkt echter dat
het niet geheel en al voldoen aan de richtlijnen niet automatisch impliceert
dat de betrokken ijsclub dit als een knelpunt ervaart. Wel is het zo dat
naarmate er aan meer van de elementen van de richtlijnen wordt voldaan,
het aantal tevreden ijsbaanbeschikkers toeneemt. Voor zover er in dit rapport
van knelpunten wordt gesproken gaat het steeds om door de ijsclubs als
zodanig aangegeven knelpunten. Overigens geldt ook hier dat het lastig is
om de knelpunten aan een van de specifiek van te voren onderscheiden
knelpuntcategorieën toe te wijzen. 

6.2 Knelpunt: locatie zonder natuurijsbaan

De gewenste spreiding van (vaste) natuurijsbanen over Nederland is dat in elk
blok van vijf kilometer in het vierkant (25 km2) minstens een natuurijsbaan
aanwezig is. Wanneer dat niet het geval is, is er sprake van een witte vlek.
Witte vlekken wijzen met andere woorden dus op het ontbreken van ijsbanen.
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Bij een duidelijk aangegeven behoefte aan een natuurijsbaan in de witte vlek
gebieden kan van een duidelijk aanwijsbaar knelpunt worden gesproken. 
In algemene zin kan gesteld worden dat dit een lastige aan een van de eerder
benoemde dimensies toe te schrijven categorie vormt. Argumenten waarom
natuurijsbanen ontbreken (vanuit gemeentelijk perspectief) zijn:
‘aanwezigheid voldoende natuurlijke initiatieven’, ‘geen behoefte uit de
bevolking’, geografisch fysische reden’, ‘planologische redenen’ en ‘milieu
overwegingen’. Dit laatste is in het eerder verrichte onderzoek overigens maar
door één gemeente aangegeven.

6.3 ‘Gewone’ natuurijsbanen: ruimtelijke ordeningsproblemen

Veel van de aangetroffen knelpunten zijn toe te schrijven aan ruimtelijke
ordenings problemen. Er is een ijsbaan, maar de grond waarop deze is

gesitueerd heeft, of krijgt een andere
bestemming. In de meeste gevallen gaat
het om woningbouw of industrie, in een
enkel geval om het moeten wijken voor
een dijkverzwaring. Soms is de baan te
excentrisch ten opzichte van een dorp of
stad gesitueerd. De baan ligt dan te ver
weg in een onbewoond gebied, zonder
sociale controle mogelijkheden. Een ander
aangetroffen knelpunt is de ijsbaan als
een tijdelijke voorziening, waarvoor nog
een definitieve locatie moet worden
gevonden. Soms is er sprake van
uitvoeringsproblemen, zoals het
ontbreken van een clubaccommodatie als
gevolg van de bestemming natuurgebied. 

6.4 ‘Gewone’ natuurijsbanen: problemen van economische aard

Daarnaast zijn er de knelpunten toe te schrijven aan economische factoren.
We noemen onder meer een eventueel verdwijnen van een natuurijsbaan als
gevolg van een extreme gemeentelijke pachtverhoging en het niet langer
meer kunnen opbrengen van de onderhoudskosten. Daarnaast noemen we
een dreigende opheffing van een gemeentelijke ijsbaan om financiële
tekorten elders op te kunnen heffen.
Ook hier geldt dat het in een aantal gevallen om problemen en/of
knelpunten in de uitvoeringssfeer gaat. Genoemd worden een aan vervanging
toezijnd clubgebouw en een noodzakelijke vervanging van de verlichting;
lekkende ijsbanen waarvoor geen geld aanwezig is voor herstel en het aan
vervanging toe zijn van een clubgebouw en verlichting, terwijl daarvoor de
financiële middelen ontbreken. 

Natuurijs marathonwedstrijd te Giethoorn



6.5  Natuurijsbanen: overige problemen

6.5.1 Milieuproblemen 

Problemen en/of knelpunten bij ‘gewone’ natuurijsbanen met name toe te
wijzen aan milieufactoren komen in de vier nader onderzochte gewesten niet
vaak voor. Een keer werd het ontbreken van een clubhuis genoemd als gevolg
van de bestemming natuurgebied (hierboven reeds genoemd als ruimtelijk
ordeningsprobleem). 

6.5.2 Diepwaterijsbanen

Het grote verschil tussen de ‘gewone’ natuurijsbaan en de diepwaterijsbaan is
dat bij de laatste gebruik gemaakt wordt van bestaand water. In tegenstelling
tot de traditionele land- of sproei-ijsbaan, waarbij altijd sprake is van een
geringe (in het geval van een sproei-ijsbaan zelfs geheel ontbrekende)
waterdiepte, kent de diepwaterijsbaan vaak een grotere waterdiepte. Enerzijds
betekent dit dat er langer gewacht dient te worden alvorens er kan worden
geschaatst, anderzijds kan een grotere waterdiepte bij doorzakken ernstige
gevolgen hebben. Met name de langere wachttijd die nodig is om een veilige
ijsvloer te verkrijgen wordt door een aantal verenigingen als knelpunt
aangemerkt. Daarnaast wordt gewezen op problemen die met name aan
ruimtelijke ordeningsfactoren zijn toe te wijzen. Het gaat hierbij om het
ontbreken van licht, en/of geluid en/of een clubaccommodatie als gevolg van
het op de diepwaterijsbaan en zijn directe omgeving rustende
bestemmingsplan (zoals natuurgebieden in eigendom van
Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer). 
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7 OPLOSSINGSRICHTINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is een aantal concrete problemen en knelpunten in de vorm
van praktijkvoorbeelden nader uitgewerkt. Eerste ingang hiervoor vormde de
in het kader van het eerder verrichte vraag-/aanbodonderzoek onder de
ijsclubs en verenigingen gehouden enquête. Een aantal verenigingen die
hierin knelpunten en/of elementen van succesvolle (of niet-succesvolle)
oplossingsstrategieën hebben aangegeven is ten behoeve van dit onderzoek
telefonisch benaderd met de vraag of er nog steeds sprake is van een
probleem of knelpunt en welke al dan niet succesvolle stappen zijn onder-
nomen om tot een oplossing te komen.  
Knelpunten zijn met name aangetroffen in de vorm van het ontbreken van
een natuurijsbaan en in hun voortbestaan bedreigde ‘gewone’ natuurijs-
banen. Het gaat hierbij met name om ruimtelijke ordeningsproblemen en
problemen van economische aard. Milieuproblemen komen bij ‘gewone’
banen minder voor, doch wel een aantal keer bij diepwaterijsbanen.  
Ook de derde natuurijsbaancategorie (de natuurijsbaan/skeelerbaan) komt
eveneens in dit hoofdstuk aan de orde. Na realisatie van een dergelijke
accommodatie kan zo blijkt uit de verzamelde gegevens echter niet meer van
een knelpunt, doch veel meer van een adequate oplossing worden gesproken.

7.2 Geen natuurijsbaan aanwezig

7.2.1 IJsvereniging Doetinchem ’96 (Doetinchem)

In het Doetinchemse is nog maar kort geleden, in 1996, overgegaan tot de
oprichting van een ijsvereniging. Een accommodatie in de vorm van een
adequate natuurijsbaan was er niet, en daarmee is ook direct het knelpunt
waar de nog jonge vereniging mee geconfronteerd wordt, benoemd. Direct
vanaf de oprichting heeft de vereniging zich beijverd om in Doetinchem tot
de realisatie van een gecombineerde 400 meter skate-/skeelerbaan (vanaf
hier combibaan genoemd) te komen. Ondanks dat de vereniging de pech
heeft gehad dat er na de winter 96/97 nog maar slechts één keer ijs is
geweest, is inmiddels van gemeentewege met de plannen ingestemd en zal in
2001 met de realisatie worden begonnen.
Belangrijke argumenten ter ondersteuning van dit besluit zijn de volgende
geweest:
- de vereniging kon zowel de behoefte aan een ijsbaan als het draagvlak 

voor een ijsbaan aantonen
- de opmars van de skate-/skeelerbanen in Nederland gekoppeld aan de 

groeiende populariteit van het skaten en skeeleren. De vereniging heeft 
dan ook op dit vlak aan de weg getimmerd in de vorm van de organisatie 
van skate- en skeelertochten. Daarnaast biedt de vereniging skate- en 
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skeelerlessen aan op een afgesloten skate- en skeelercircuit
- het wijzen op de mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik (wielrennen 

en rolstoelers).

Er was en is geregeld contact met de gemeente. Hierbij is en wordt er vanuit
ijsvereniging Doetinchem ’96 steeds gestreefd naar een goede en serieuze
presentatie van de vereniging. Van belang is dat je de argumenten voor de
noodzaak van een combibaan op goede wijze onder de aandacht brengt.
Zowel voor de winter- als de zomervariant betekent dat het benadrukken van
veiligheid (skaten en skeeleren is verkeerstechnisch lastig en kan gemakkelijk
leiden tot ongelukken: de lessen dienen dan ook op een afgesloten circuit te
worden aangeboden).
De vereniging heeft veel baat gehad aan bezoeken van accommodaties in de
omgeving en het onderhouden van contacten met andere ijsverenigingen.    

7.2.2 Schaatsvereniging IJsvogels (Heerlen)

Schaatsvereniging IJsvogels gevestigd te Heerlen is opgericht in 1992. In
1996 telde de vereniging 140 leden, anno 2000 is dat gegroeid naar ongeveer
300 leden. Grootste knelpunt van de vereniging is het ontbreken van een
natuurijsbaan. Gedurende de winterdag wordt er overigens wel vanuit de
vereniging in verenigingsverband op de Limburgse kunstijsbanen geschaatst.
Daarvoor wordt zowel ijs in Geleen (op de 400 meterbaan) als in Valkenburg
(op de ijshockeybaan) ingehuurd.
De wens van een natuurijsbaan is een aantal keer bij de gemeente
neergelegd, maar is tot op heden nog niet positief gehonoreerd. Voornaamste
argument vanuit de gemeente is de schaars aanwezige grond, die van
gemeentewege met name bestemd is voor woningbouw. Wel is er inmiddels
een toezegging van de gemeente dat een van de gemeentelijke (bij vorst
overigens moeizaam bevriezende) vijvers als ijsbaan gebruikt kan worden.
Vanuit P.R.-overweging is de vereniging nu bezig een skeelertocht (waar veel
belangstelling voor is) te organiseren. Probleem daarbij is weer het
heuvelachtige terrein en het vinden van afsluitbare wegen van voldoende
lengte en vlakke fietspaden.
In algemene zin wijst de vereniging op een bijkomend probleem dat het in
Heerlen en omgeving steeds wat warmer dan de rest van Nederland is
geweest de afgelopen tien jaar, hetgeen de ijsvorming bemoeilijkt. 

7.2.3 Schaatsvereniging Mergelland (Brunssum)

Schaatsvereniging Mergelland gevestigd te Brunssum is opgericht in 1990 en
telt de laatste jaren steeds tussen de 500 en 600 leden. Grootste wens van de
vereniging is (nog steeds) een oplossing van het grootste knelpunt waar ze
vanaf het moment van oprichting mee wordt geconfronteerd, namelijk het
niet kunnen beschikken over een natuurijsbaan. In 2000 is er sprake van wat
je een patstellling zou kunnen noemen. Er is een locatie (een bosachtig park
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met recreatieve bestemming, met onder meer een speeltuin en een goed
draaiende kinderboerderij dat deels braak ligt) waar eventueel een ijsbaan (in
de vorm van een combibaan) gerealiseerd zou kunnen worden. Het wachten
van de gemeente is echter op een exploitant. Argumenten voor de realisatie
van een dergelijke voorziening zijn: er is een grote behoefte aan een
ijsvoorziening (de natuurlijke alternatieven in de vorm van vijvers zijn veel te
diep, bevriezen derhalve te moeizaam en zijn daardoor lang onveilig).
Daarnaast wordt gewezen op de opkomst en de beoefening van het skaten en
skeeleren (veiligheidsaspecten).     

7.3 ‘Gewone’ natuurijsbanen: problemen van economische aard

7.3.1 IJsclub Espel (Espel: gemeente Noordoostpolder)

IJsclub Espel gevestigd in het gelijknamige in de Noordoostpolder gesitueerde
dorp is opgericht in 1956. Vanaf 1959 is er ook een landijsbaan, waar bij
vorst op kan worden geschaatst. In feite maakt de ijsclub deel uit van een
soort omnivereniging met onder meer ook voetbal. Als er geschaatst kan
worden, liggen de andere sporten stil en is het clubhuis voor de ijsafdeling.
Dit werkt al 30 jaar lang naar volle tevredenheid. Rond 1995 was er een kans
op het verdwijnen van de 400-meter landijsbaan als gevolg van een (extreme)
gemeentelijke pachtverhoging. Inmiddels is het knelpunt (naar volle
tevredenheid van de ijsclub opgelost), doordat de vereniging zelf het
onderhoud van de baan voor haar rekening neemt in ruil voor een verlaging
van de pachtprijs naar fl. 1,00 per jaar. Belangrijkste argument voor
handhaving van de baan naar de gemeente toe was veiligheid. Is er geen
ijsbaan, dan gaat men vrijwel direct bij vorst het buitenijs op. Als gevolg van
het enigszins brakke water in de Noordoostpolder is het buitenijs echter vrij
lang onbetrouwbaar.          

7.3.2 IJsclub De Opbouw (Schellinkhout)

IJsclub De Opbouw, opgericht in 1946, is gevestigd te Schellinkhout dat
behoort tot de gemeente Venhuizen. De huidige landijsbaan is gerealiseerd in
1986. Tien jaar later is er een gerede kans dat de recreatiebaan als gevolg van
een onvoldoende gemeentelijk onderhoud weer moet verdwijnen. Met inzet
van alle krachten (zelfwerkzaamheid, eigen geld (fl 5.000) en een bijdrage
van de KNSB: gewest Noord-Holland/Utrecht (fl 1.250) is de baan inmiddels
gerenoveerd. Overigens is bij de realisatie van de baan contractueel
vastgelegd dat de gemeente het onderhoud van de baan voor haar rekening
zal nemen en is de vereniging voornemens de gemeente hier in de toekomst
wel aan te houden. Omdat er in het nabij gelegen Hoorn geen ijsbaan is
maken ook leden van de Hoornse ijsclub bij vorst gebruik van de baan. Dit
geldt ook voor scholen uit de omgeving. 
De ijsclub wijst op het belang je als vereniging zo sterk mogelijk naar de



gemeente toe te presenteren en de behoefte aan een ijsvereniging met een
adequate accommodatie voortdurend te tonen. Het gaat er andere woorden
om te laten zien dat je als ijsvereniging onmisbaar bent voor de lokale
gemeenschap.

7.3.3 IJsclub de Noord (Wervershoof)

IJsclub de Noord in Wervershoof, opgericht in 1901, kan gerekend worden tot
de oudere ijsclubs in Nederland. De huidige 400 meter-landijsbaan is
gerealiseerd in 1962, nadat in de daaraan voorafgaande periode twee
kinderen door het ijs waren gezakt en verdronken. Na een contract van 25
jaar is in 1994 door de gemeente de huur opgezegd. De bedoeling hiervan
was aan het ijsbaanterrein een andere bestemming te geven om daarmee de
tekorten van een naastgelegen zwembad te dekken. Via een door de
vereniging aangespannen en gewonnen kort geding (in 1994: de gemeente
had wel de huur opgezegd, maar voor de opstallen verzuimd een
ontruimingsbevel te sturen) bestaat de ijsbaan (in 1996) nog steeds. Vier later
(in 2000) is nog steeds sprake van een ongewijzigde situatie. Er is een
gebruikscontract, zonder huurbetaling en het lot van de ijsbaan ligt feitelijk
nog steeds in de handen van de rechter. Inmiddels is er een nieuwe
burgermeester en heeft de vereniging het voornemen met hem een gesprek
aan te gaan ten einde de impasse te kunnen doorbreken. De belangrijkste
door de vereniging gebruikte en te gebruikten argumenten voor het behoud
van de ijsbaan zijn: veiligheid en de onmogelijkheid ergens anders te
schaatsen. Is er geen ijsbaan, dan ontstaan er weer gevaarlijke situaties,
immers kinderen gaan toch op het ijs. 
Bij ijsdagen wordt de baan met name in de beginperiode zeer druk bezocht.
Naast de mooie ligging is dit ook te danken aan een snel opengaan tijdens
vorstperioden en het aankondigen hiervan via de regionale
publiciteitskanalen. Het zomergebruik is gericht op hooiwinning. In algemene
zin kan nog worden opgemerkt dat er in de zomer veel op de dijk wordt
geskated en geskeelerd. 
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7.4 ‘Gewone’ natuurijsbanen: ruimtelijke ordeningsproblemen

7.4.1 IJsclub Breukelen (Breukelen)

De in Breukelen gevestigde ijsclub Breukelen, opgericht in 1921, kan vanaf
1980 over de huidige gemeentelijke landijsbaan beschikken. Rond 1995 is er
een gerede kans dat deze baan zal moeten gaan verdwijnen in verband met
bebouwing. Naast veel protest vanuit de burgerij tegen deze plannen, is ook
door de ijsvereniging veel energie in het behoud van de ijsbaan gestoken. Er
zijn veel gesprekken met de gemeente gevoerd, waar met name de volgende
argumenten naar voren zijn gebracht. De ijsclub is een actieve vereniging, zo
gaat de club elke week met circa zestig kinderen schaatsen op de kunstijs-
baan in Utrecht en organiseert ze met een andere ijsvereniging toertochten.
Daarnaast is er recreatief zomergebruik van het terrein onder meer in de
vorm van schoolsportactiviteiten. Overigens staat het clubhuis in de niet
winterperiode ongeveer acht maanden leeg. Wel is de zolder permanent in
gebruik als opslagruimte. Inmiddels is bekend dat de ijsbaan in ieder geval tot
2010 gehandhaafd zal blijven.

7.4.2 IJsvereniging Hattem (Hattem)

Vanaf 1970 kan de in 1965 opgerichte ijsvereniging Hattem beschikken over
een 400 meter landijsbaan op een heel mooie plek in Hattem. Het leden-
bestand bestaat uit gezinslidmaatschappen en doorgerekend naar aantal
leden gaat het om circa 1750 personen. Ten tijde van het eerder verrichte
vraag-aanbodonderzoek bestond er een gerede kans dat de accommodatie
naar een andere locatie zou worden verplaatst in verband met woningbouw.
Uiteindelijk is de ijsbaan iets opgeschoven en is de ijsvloer ingeperkt tot de
afmetingen van een 400 meter baan zonder de obstakelvrije ijsvloer rondom.
De gemeente heeft na veel overleg bijgedragen in het dekken van de kosten
van een nieuw, groter dan het oude zijnd, clubgebouw (het oude stond op de
voor woningen bestemde grond). Met name het vaststellen van de hoogte
van de gemeentelijke bijdrage heeft veel tijd gevergd. Mondelinge toezeg-
gingen over de hoogte van het bedrag bleken in een later stadium weer ter
discussie te worden gesteld, met als gevolg een stijging van het door de
vereniging op te brengen bedrag. Na veel lobby (het oude gebouw bood te
weinig opslagruimte voor het onderhoudsmateriaal en het is de gemeente die
het gebouw er mooier uit wilde laten zien) is men er uiteindelijk toch uit-
gekomen. Inmiddels is het gebouw gerealiseerd en in april 2000 geopend.
Voorwaarde voor de gemeentelijke bijdrage was een multifunctioneel gebruik
van dit pand (inmiddels zijn er contacten met een dam- en schaakvereniging,
de bridgeclub en een groep trimmers). Terugkijkend op het proces wijst de
vereniging op het belang er voor zorg te dragen dat alle afspraken op papier
worden vastgelegd. 
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7.4.3 IJsclub Weert (Weert)

IJsclub Weert is opgericht in 1981. In 1996 werd door de vereniging
aangegeven dat er ten aanzien van de in die periode bij haar in gebruik
zijnde landijsbaan de volgende knelpunten werden ervaren: de ijsbaan is te
ver van het woongebied gesitueerd; er is te weinig parkeergelegenheid, het
ontbreekt aan sociale controle en het is niet mogelijk om entree te heffen.
Daarnaast werd gewag gemaakt van teveel rotzooi op het ijs en het bijvullen
met te warm water. De ijsbaan is gesitueerd midden in het bos en is zomers
in gebruik als natuurkampeerterrein. Inmiddels heeft de vereniging besloten
weer terug te keren naar haar oude diepwaterlocatie, met de gemeentelijke
toezegging dat de gemeente bij vorst voor verlichting zorg zal dragen. De
berichtgeving in de Kampeer & Caravan kampioen (april 2000, p.100) over de
combinatie natuurijsbaan / kampeerterrein te Weert kan daarmee voor wat
betreft het ijsdeel als achterhaald worden beschouwd. 

7.4.4 Edese IJsvereniging (Ede) 

Tot 1988 kon de Edese ijsververeniging in de winter beschikken over een
sintelbaan die bij vorst werd omgezet in een sproei-ijsbaan. Vanaf dat tijdstip
kon de vereniging gebruik maken van een tijdelijke locatie met de toezegging
dat op de kortste mogelijke termijn naar een afdoende oplossing zou worden
gestreefd, een termijn die uiteindelijk acht jaar zou beslaan. Gedurende die
periode heeft de vereniging een actieve politieke lobby gevoerd, waarin
steeds weer argumenten voor een adequate natuurijsbaanvoorziening naar
voren werden gebracht. Zo kon een administratie worden overlegd van het
bezoek aan de tijdelijk ijsbaanvoorziening (van 300 tot 500 bezoekers op een
avond), waarmee de behoefte werd onderbouwd. Daarnaast werd gewezen op
het eigenlijk maar beperkte gebruik op jaarbasis van bijvoorbeeld voetbal-
voorzieningen (zie verder). Bijkomende argumenten waren te vinden in de
opkomst van het skaten en skeeleren (behoefte aan veiligheid en aan veilige
instructiemogelijkheden). Uiteindelijk heeft in 1997 een en ander geresul-
teerd in de realisatie van een gecombineerde 400 meter natuurijsbaan/-
skeelerbaan, die vergelijkbaar is met de drie jaar daarvoor geopende gecom-
bineerde natuurijs-skeelerbaan in Arnhem, dus met een waterhoogte van
maximaal 10 centimeter (zie 7.5.1). Bij de tot standkoming van de baan in
Ede is uitgebreid gebruik gemaakt van de in Arnhem opgedane ervaringen en
leermomenten (zoals de situering van de kolken in de baan5). Ondanks de
praktisch vorstloze winters na de oplevering van de baan, is er reeds ijs op
geweest. Net als in Arnhem is de baan voorzien van een lichtgekleurde
asfaltverharding. In de lengterichting is de baan waterpas aangelegd, in de
dwarsrichting met een afschot van 1:200, waardoor de baan aan de
binnenkant lager ligt dan aan de buitenkant6. Naast ijs- en skeelervoor-
zieningen zijn er op het complex tegelijkertijd ook handbal- en

5/6  Zie 8.5: De gecombineerde (ondiepe waterbak) natuurijsbaan-skeelerbaan.

Edese IJsvereniging Edese IJsvereniging
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korfbalvoorzieningen aangelegd. Eén van de korfbalvelden, uitgevoerd in
natuurgras, is gelegen op het middenterrein van de skeelerbaan. Omdat er
naast dit natuurgrasveld, direct bij de aanleg van het ijsbaan ook is voorzien
in een tweetal zandkunststofkorfbalvelden worden er overigens slechts in
beperkte mate korfbalactiviteiten op ingevuld7. Naast de rondbaan is ook een
van de bochtsegmenten voorzien van een asfaltverharding. In de niet-
winterperiode wordt dit segment gebruikt voor het spelen van handbal. Op
het asfalt is daartoe een handbalbelijning aangebracht en zijn er ballen-
vangers achter de doelen geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er
overigens niet geskated en geskeelerd tijdens het spelen van handbal-
wedstrijden. Bij vorst functioneert dit baandeel als krabbelbaantje voor
kinderen. Het op het complex gesitueerde clubhuis bestaat uit drie kantines
met ieder een eigen deur. Daarnaast is er in het pand ook een aantal
gemeenschappelijke ruimten. Het beheer van het clubhuis is ondergebracht in
een stichting waarin de drie verenigingen ieder hun deel hebben8. Vanwege
de onzekere winters in Nederland wordt het schaatsen buiten de exploitatie
gehouden.

7.4.5 IJsclub Puttershoek (Puttershoek)

In Puttershoek bestaan er vergevorderde plannen om het vanaf 1975 bij
ijsclub Puttershoek in gebruik zijnde natuurijsbaanterrein om te zetten in een
bedrijfsterrein. De gemeente is daarbij voornemens om de ijsclub zonder haar
daarvoor kosten in rekening te brengen naar een nieuwe locatie te verhuizen.
Deze nieuwe locatie is gesitueerd in het midden tussen de op vier kilometer
van elkaar liggende (allebei tot de gemeente Binnenmaas behorende) dorpen
Puttershoek en Maasdam. De vereniging heeft bij de gemeente het verzoek
neergelegd om op die plaats een grotere baan te realiseren dan waar nu over
kan worden beschikt, en die bovendien uit te voeren als een gecombineerde
400 meter natuurijs-/skeelerbaan. In haar argumentatie wijst de vereniging
erop dat als gevolg van de centrale ligging van de nieuwe ijsbaan tussen de
beide kernen en het gegeven dat er in Maasdam geen natuurijsbaan is, er op
meer bezoek dan op de huidige ijsbaan gerekend mag worden. Daarnaast
verwijst de vereniging naar een gemeentelijke nota van enige jaren geleden
waarin is gewezen op de gevaren van het skeeleren op de openbare weg,
hetgeen werd bevestigd door de plaatselijke politie. Een als afstudeer-
opdracht voor de studie Vrijetijdswetenschappen aan de Tilburgse Hogeschool
uitgevoerd haalbaarheidonderzoek vormde daarnaast een goede onder-
bouwing voor de plannen. De eigen inbreng van de vereniging (bestaande uit
een eenmalige sponsoring vanuit bedrijven uit de omgeving en fysieke
zelfwerkzaamheid door leden van de vereniging) is rond. Inmiddels heeft de

7 Uiteindelijk is het ‘mee kunnen liften’ met de gedwongen verhuizing van de korfbalvereniging als 

gevolg van woningbouw naar het huidige sportpark van doorslaggevende betekenis voor de 

realisatie van de combibaan geweest.
8 Een en ander is vastgelegd in een ‘akte vestiging recht van opstal’ en de ‘splitsing/overdracht 

appartementsrechten Peppelensteeg te Ede’. Nadere informatie hierover is verkrijgbaar bij de KNSB.
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Raad positief beslist en zal naar verwachting in 2001 met de aanleg van de
nieuwe baan worden begonnen.
De ijsvereniging wordt hoofdhuurder en aanspreekpunt voor de gemeente.
Over de huurprijs wordt nog onderhandeld: door middel van het zelf
verrichten van allerlei onderhoudsactiviteiten kan deze beduidend lager
uitvallen dan het bedrag waar de gemeente nu nog van uit wil gaan. 

7.4.6 IJsclub Wilsum Vooruit

IJsclub Wilsum Vooruit is opgericht in 1936. De huidige 400 meter baan is
gerealiseerd in 1989. In het eerder verrichte onderzoek is door de vereniging
aangegeven dat ze niet tevreden is met de haar ter beschikking staande
clubaccommodatie. In 1996 bestond die uit een schaftwagen, een caravan en
een mobiele toiletwagen. De vereniging wilde zelf een vaste clubaccom-
modatie bouwen in de directe nabijheid van de ijsbaan. Omdat de ijsbaan is
gelegen in de uiterwaarden van de IJssel in een gebied met landschappelijke
waarde, wilde de gemeente daar echter geen toestemming voor verlenen. Na
veel overleg kreeg de vereniging van de gemeente toestemming om een vast
gebouwtje met een oppervlakte van 32 m2 in de nabijheid van een in de
omgeving gelegen boerderij te bouwen. Omdat de ijsclub die locatie
ongeschikt vond, heeft men dat toen niet gedaan. Enige jaren is het door de
ijsclub met toestemming van de gemeente als volgt opgelost. In de herfst
worden twee aan elkaar te koppelen verrijdbare noodcontainers met een
totale oppervlakte van 36 m2 geplaatst, die vervolgens in mei weer weg
gehaald worden. De ijsclub is er tevreden mee. Meer zit er op de huidige
locatie van de ijsbaan niet in. 

7.5 Overige praktijkvoorbeelden

7.5.1 IJsclub Thialf (Arnhem)

In de tachtiger jaren bleek de op dat moment bestaande sproei-ijsbaan niet
meer te voldoen. Zelfs bij strenge vorst was schaatsen vaak onmogelijk. In
1987 is door de ijsclub in samenwerking met de gemeente en met subsidie
van het toenmalige Ministerie van VWC een zogenaamd ‘folie’experiment
uitgevoerd. Op de toen nog bestaande oude sintelatletiekbaan werd een
waterdichte laag van witte kunststof-folie aangebracht. Het bleek dat dit
bijdroeg aan een snelle ijsvorming. Het zonlicht werd namelijk door het witte
kunststof gereflecteerd. De ijsbaan die uiteindelijk in juni 1994 werd
gerealiseerd kan als een verdere uitwerking van het folie-experiment worden
beschouwd. In plaats van gebruik te maken van wit folie is gebruik gemaakt
van lichtgrijs asfalt, dat ervoor zorgt dat de temperatuur van de ondergrond
zo laag mogelijk blijft. Het gevolg is dat er snel ijsvorming optreedt en de
ondergrond geen negatieve invloed meer heeft op een eenmaal aanwezige
ijsvloer. De baan heeft de afmetingen van een 400-meterwedstrijdbaan (met



25

dien verstande dat niet aan de breedte-eis is voldaan). Vlak voordat de vorst
invalt wordt vijf tot tien centimeter helder water op de baan gezet. Eerder
heeft geen zin want, omdat de baan tussen bomen is gelegen, zou er allerlei
troep in het water komen. Voor het onder water zetten, wordt de baan door
de gemeente dan ook eerst geveegd. Naast de rondbaan wordt ook een van
de bochtsegmenten onder water gezet. In de zomer fungeert de baan als
skeelerbaan, waarmee de baan dus als een goed voorbeeld van een
gecombineerde natuurijsbaan/skeelerbaan kan worden beschouwd. 
Naast gebruik voor schaatsen en skeeleren/skaten is het middenterrein in
gebruik als een voetbaltrainingsveld9. Bij vorst, c.q. als er water op de baan
staat, mag er niet van dit veld gebruik worden gemaakt. Het clubgebouw, dat
nu nog gehuurd wordt van de gemeente, wordt samen gebruikt met een
wielervereniging (Reto). Naar verwachting zal het clubhuis In 2001 worden
overgedragen aan de Stichting Reto/Thialf. Omdat de baan in 1994 is
gerealiseerd is er ervaring met winters met strenge vorst. Zowel ‘s zomers
(waarin er minstens 4 x per week in georganiseerd verband op de baan wordt
geskeelerd) als ‘s winters bij vorst is de baan tot op heden prima bevallen.
Van gemeentezijde wordt dit bevestigd. Het dagelijks ijsonderhoud berust bij
de vereniging. Wanneer de baan dermate slecht is, dat er niet of nauwelijks
meer op geschaatst kan worden, draagt de gemeente zorg voor het
opsproeien van een nieuwe ijsvloer. Dit is overigens in het bestaan van de
baan (vanaf 1994) pas een keer voorgekomen. Met andere woorden ondanks
de geringe waterdiepte kan toch een uitstekende, vorstbestendige ijsvloer
worden gerealiseerd. Momenteel is de vereniging bezig met de organisatie
van publieks-skeeleravonden. Tot op heden is dit nog niet succesvol geweest.

9 Als gevolg van de maatvoering van de ijsbaan heeft dit veld niet de afmetingen van een officieel 

voetbaltrainingsveld. De afmetingen van een dergelijk veld bedragen 100 x 64 meter; terwijl de 

breedte van een vel gesitueerd in een 400 meter natuurijsbaan hooguit circa 40 meter kan bedragen.

IJsclub Craneveld te Arnhem
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7.5.2 IJsclub Thialf (Schijndel) 

In 1995 is in een groot sportcomplex in de gemeente Schijndel een specifieke
400 meter natuurijsbaan/skeelerbaan aangelegd als onderdeel van een groter
wielerparcours (van 1000 meter). Daarvoor was er een natuurijsbaan op een
weiland. Gebruikers van dit complex zijn met name de Schijndelse ijsclub
Thialf en de plaatselijke wielervereniging. De totstandkoming van deze
accommodatie is een proces van jaren geweest. De wielerclub zat omhoog
met haar trainingen. Deze vonden plaats op de openbare weg en waren met
name voor de jeugd vanuit veiligheidsoverwegingen eigenlijk te gevaarlijk.
Daarbij kwam de opkomst van het skeeleren op de openbare weg. Een aantal
leden van de ijsclub kreeg in de zomerperiode dusdanige ongelukken dat er
in de winter niet meer kon worden geschaatst. Cruciaal argument voor een
specifieke skeeler-/wieler-/ijscombinatie was dus de veiligheid en in
samenwerking met de wielerclub heeft men de gemeente van het belang van
de in 1996 gerealiseerde accommodatie kunnen overtuigen. Deze heeft
vervolgens een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de
accommodatie geleverd. Daarnaast speelde zelfwerkzaamheid (in de vorm van
uitdiepen van het terrein en het ophogen van de randen), een eenmalige
sponsoring vanuit de lokale gemeenschap (door twee lokaal actieve
bedrijven) en een bijdrage vanuit de jeugdsportstichting nog een rol. De baan

wordt zomers zeer intensief, bijna elke avond en op
zaterdag en zondag gebruikt. Naast de ijsclub is er
nog een andere ijsvereniging, het gewest, een
atletiekvereniging, een wijkvereniging en een
skateschool die gebruik maken van de baan. Het
clubhuis dat eigendom is van de ijsclub, wordt
gezamenlijk met de wielerclub gebruikt. Als de ene
vereniging gaat, komt de ander. Dit is afdoende in
overeenkomsten vastgelegd (zie bijlage). Onderhoud
wordt verricht door de beide verenigingen
gezamenlijk, waarbij de organisatie in handen is van
de ijsclub. Dit geldt ook voor het verhuur van de
accommodatie. De ijsclub pacht het terrein van de
gemeente en draagt zelf zorg voor de verhuur ervan
aan de andere gebruikers. De skeelerbaan is vanwege
onvoldoende belangstelling niet geopend voor
ongeorganiseerd individueel gebruik.

Leemputbaan te Schijndel
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8 NATUURIJSBANEN: MEDEGEBRUIKSMOGELIJK-

HEDEN EN OPLOSSINGSMODELLEN

8.1 Inleiding

Schaatsen is een veel beoefende tak van sport in Nederland. Wanneer het
buiten vriest staat een groot deel van de Nederlanders te popelen om de
ijzers onder te binden. Bij pas invallende vorst zijn de schaatsmogelijkheden
op natuurijs echter beperkt. Het kost immers tijd voordat het buitenwater in
ijs van voldoende dikte is veranderd. De buitenaccommodatie bij uitstek om
bij pas ingevallen vorst veilig op betrouwbaar ijs te kunnen schaatsen is
sinds jaar en dag dan ook de natuurijsbaan. Immers bij vorst gaat men toch
het ijs op. Is er geen natuurijsbaan dan wordt dat het vaak nog onveilige op
het buitenwater liggende ijs. Naast een uiterst belangrijke functie voor
allerlei vormen van ijsactiviteit in de periode dat het bevroren buitenwater
nog onvoldoende veilig is, is ook gewezen op de functie van de ijsbaan in
langer durende vorstperioden, met volop schaatsmogelijkheden op bevroren
buitenwater. Naast een ijsvloer omvat een natuurijsbaan meestal
voorzieningen als verlichting, geluid (muziek) en enigerlei vorm van
clubaccommodatie. De aanwezigheid van verlichting maakt het mogelijk om
ook ‘s avonds veilig te schaatsen. Te zamen met muziek en de aanwezigheid
van een kantine is de natuurijsbaan een winters ontmoetingspunt waaraan
een sociale (‘gemeenschapszin’ bevorderende: iedereen komt op de ijsbaan)
functie kan worden toegedicht. Zoals opgemerkt is er bij vorst een grote
behoefte aan ijsvoorzieningen. Echter in Nederland vriest het niet zo vaak. Er
gaan soms jaren voorbij met geen of nauwelijks vorstdagen. Dat betekent dat
ijsbaanterreinen niet worden gebruikt voor datgene waarvoor ze eigenlijk zijn
bedoeld en in sommige gevallen in het geheel niet worden gebruikt. Met
name na ijsloze winters is het dan ook lastig de behoefte aan
natuurijsvoorzieningen hard te maken. Vandaar ook dat er meer en meer
wordt gezocht naar mogelijkheden om tot ‘medegebruik’ van een ijsbaan te
komen. In algemene zin kan worden gesteld dat naarmate er meer
medegebruik is van een ijsbaan, de behoefte aan een (sport)voorziening
inclusief ijsbaan beter kan worden onderbouwd. 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 kan worden onderbouwd. Hierbij geldt dus dat structureel
medegebruik verre valt te prefereren boven eenmalig of af en toe
medegebruik. In de voorgaande hoofdstukken is reeds bij een aantal
mogelijkheden van multifunctioneel, of wel een door het jaar heen, gebruik
van natuurijsbaanaccommodaties stilgestaan. In dit hoofdstuk zijn de
aangetroffen medegebruiksmogelijkheden voor de verschillende
natuurijsbaantypen nog eens onder elkaar gezet. Het overzicht begint met de
gewone natuurijsbaan zonder medegebruiksmogelijkheden. Vervolgens
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worden de aangetroffen medegebruiksmogelijkheden van ‘gewone
natuurijsbanen’ op een rij gezet, terwijl afgesloten wordt met de natuurijsbaan
in combinatie met een skeelerbaan. Omdat deze laatste accommodatievorm als
het ultieme voorbeeld van een multifunctionele ruimtelijke invulling van een
natuurijsbaanterrein kan worden beschouwd is hier uitgebreider bij stil
gestaan.   

8.2 ‘Gewone natuurijsbanen’ zonder medegebruiksmogelijkheden

Dit zijn de twee modellen zoals ze zijn omschreven in de richtlijnen
natuurijsbanen. Het betreft de standaard natuurijsbaan met mogelijkheden
voor lange baan – 400 meter, korte baan en marathonschaatsen, en de
recreatieve baan. Voorzover er medegebruik is, is dit beperkt tot agrarisch
gebruik in de zomermaanden. In de volgende paragraaf zijn de agrarische
medegebruiksmogelijkheden meegenomen.   

8.3 Medegebruiksmogelijkheden van ‘gewone’ natuurijsbanen

Normaliter wordt een landijsbaanterrein rond 1 november onder water gezet.
Vanaf dat moment is het wachten tot het wil vriezen en tot het moment dat
het water er weer af wordt gehaald en de grond weer droog is, is er geen
gebruik anders dan schaatsen bij vorst meer mogelijk. Met andere woorden:
gedurende een kalenderjaar is het landijsbaanterrein zo’n zeven maanden
eventueel voor andere activiteiten beschikbaar. Hieronder is een overzicht van
gebruiksmogelijkheden van een ijsbaanterrein gedurende de zomer-maanden
zoals die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. Hierbij is getracht
deze mogelijkheden oplopend van incidenteel naar meer structureel
medegebruik weer te geven. Begonnen is met het weergeven van agrarische
medegebruiksmogelijkheden.
• hooiland
• paarden (let op, niet aan spit)
• schapen
• volkstuin (’s winters wanneer er water op de baan staat is het eiland)
• hippisch concoursterrein
• evenemententerrein 
• trapveld 
• voetbaltraining (aanvullend in voor- en naseizoen, bijvoorbeeld enkel 

alleen bij daglicht mogelijk)
• jeugdsport
• schoolsport (bewegingsonderwijs in voor en najaar, bij vorst school-

schaatsen) 
• Handboogschieten
• Hondentraining
• kaatsen
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• ruiterterrein
• motorsport
• camping (caravans, tenten)
• korfbal
• tennis (als combinatie met een sproei-ijsbaan)

In een aantal gevallen gaat het niet om één medegebruiksactiviteit, maar om
meerdere. In dat geval geldt dat er van een meer onderbouwde behoefte
sprake kan zijn. Voor de diepwaterijsbanen is de lijst met
medegebruiksmogelijkheden beduidend korter. Het gaat hierbij immers om
bestaand water. Het meest genoemd worden: vissen en kanoën. Soms is de
ijsbaan gesitueerd in een natuurgebied. ‘Natuur’ is dan het ‘hoofdgebruik’.
Schaatsen bij vorst het medegebruik. 

8.3.1 Medegebruiksmogelijkheden opstallen

Voor eventuele medegebruiksmogelijkheden van de opstallen gelden er geen
periodieke gebruiksbeperkingen, doch zijn er een heel kalenderjaar rond
medegebruiksmogelijkheden. Alhoewel in het algemeen de voorkeur van
verenigingen er naar uitgaat over een eigen onderkomen te kunnen
beschikken, is er wel degelijk in een aantal gevallen sprake van medegebruik.
In kleine dorpsgemeenschappen zien we nog wel eens omniverenigingen,
waar de ijsclub deel van uitmaakt. Op het moment dat er geschaatst kan
worden is het clubhuis, inclusief kleedgelegenheid  voor de ijsvereniging. Een
andere nogal eens voorkomende situatie is de combinatie schaatsvereniging
en wielervereniging onder hetzelfde dak, al dan niet met een eigen ruimte
met een eigen toegang. Combinaties met andere takken van sport komen ook
voor, bijvoorbeeld met een dam- of schaakvereniging, of een
muziekvereniging. In een enkel geval wordt het clubhuis ook ingezet als
kindercrèche.
Soms is de natuurijsbaan vlak bij een sportzaal of sporthal gesitueerd en kan
bijvoorbeeld bij wedstrijden van de voorzieningen van deze accommodaties
gebruik worden gemaakt. 

Bron: LC, 18 november 2000
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8.3.2 Medegebruiksmogelijkheden parkeerterreinen

Afhankelijk van de situering van een natuurijsbaan is in een aantal gevallen
voorzien in door meerdere gebruiksgroepen te gebruiken
parkeervoorzieningen. Dit is met name het geval wanneer de ijsbaan op
grotere sportcomplexen is gesitueerd. 

8.4 Gecombineerde natuurijs-/skeelerbanen

In de tachtiger jaren heeft zich een nieuwe sport ontwikkeld: het skeeleren.
Deze tak van sport wordt beoefend op een verhard, vlak en vanuit een
bepaalde constructie zo glad10 mogelijk oppervlak en vertoont qua
bewegingspatroon een sterke gelijkenis met schaatsen. Vanwege deze
bewegingsovereenkomst wordt het skeeleren dan ook meer en meer in de
niet-winterperiode gezien als een van de beste trainingsvormen ter
voorbereiding op het schaatsseizoen.
Naast een goede trainingsvorm voor het schaatsen kan het skeeleren vandaag
de dag ook als zelfstandig te beoefenen bewegingsvorm (onafhankelijk van
schaatsen) worden beschouwd. Naast het skeeleren is er tegenwoordig ook
het (inline)skaten, waarbij de laatste term tot de verzamelnaam voor de
zomerse buitenschaatsactiviteiten is geworden. Skaten is een explosief
groeiende tak van sport met een geschatte deelname in 1999 door twee
miljoen Nederlanders, een aantal dat in 1998 nog op 1,5 miljoen werd
geschat. Naast de KNSB is er in Nederland een tweede bond die de belangen
van het skaten en het skeeleren in Nederland behartigt: de Skate Bond
Nederland. Tussen beide bonden vindt momenteel (najaar 2000) bestuurlijke
afstemming plaats welke onderdelen van de skate- en skeelersport in te
vullen op specifieke skate-/skeelerbanen, gecombineerde natuurijs/skeeler-
banen en de openbare weg onder de verantwoordelijkheid van een van beide
bonden valt. 
Net als voor het schaatsen op natuurijs geldt dat skaten en skeeleren op de
openbare weg niet geheel en al zonder risico is. Een beginneling staat te
wankel op de inline-skates of skeelers en gevorderden rijden dermate hard
dat ze niet snel genoeg kunnen remmen als zich een gevaarlijke
verkeerssituatie voordoet. In 1999 bedroeg het aantal skaters dat na een val
in een ziekenhuis behandeld moest worden circa 13.000, een aantal dat in
1998 nog circa 9.000 bedroeg11. De helft van de slachtoffers is jonger dan 15
jaar. Bijna altijd gaat het om valpartijen waarbij niemand anders betrokken is,
veroorzaakt door struikelen of onvoldoende het remmen beheersen. 
De grote hausse aan skate- en skeeleractiviteiten (inmiddels ook in de vorm
van de KNSB skate-toertochten en ook op speciale daarvoor in het leven
geroepen skateroutes) laat onverlet dat in grote delen van ons land de
mogelijkheden voor het skaten en skeeleren op de openbare weg eigenlijk

10 Zo blijkt uit onderzoek door de Stichting Consument en Veiligheid.
11 Bedoeld wordt een droge ondergrond die vanuit zichzelf zo glad mogelijk is.



beperkt zijn te noemen of in sommige gevallen zelfs geheel ontbreken.
Gekoppeld aan het toenemende aantal skate- en skeelerongevallen met name
op de openbare weg zijn (en worden) naast de genoemde skate- en
skeelerroutes en KNSB skate-toertochten, op diverse plaatsen speciaal
daarvoor ontworpen verkeersvrije, veilige skate- en skeelerbanen12

gerealiseerd. Veel van deze banen zijn qua uitvoering vergelijkbaar met 400
meter natuurijsbanen. In situaties waar skeelerbanen worden geprojecteeerd
op bestaande of te realiseren natuurijsbanen, ontstaat een situatie met
aantoonbare positieve effecten voor ijsbanen. Naast een gebruik als ijsbaan
in vorstperioden kan het terrein ook in niet-winterse perioden worden
gebruikt voor een activiteit (skaten/skeeleren en eventueel ook looptraining)
die zowel aanvullend is, als ondersteunend werkt voor het activiteitenpakket
voor de schaatsvereniging. Een accommodatie met gebruiksmogelijkheden
voor schaatsen en skeeleren en daarnaast bijvoorbeeld ook voor looptraining,
rolstoelers, rolski, modelautoracen en eventueel wielrennen voor jeugdigen,
waarmee een door het jaar heen gebruik bewerkstelligd kan worden, kan dan
ook als het voorbeeld van een functionele ruimtelijke invulling van de
hedendaagse natuurijsbaan worden beschouwd. Bovendien biedt een
dergelijke accommodatie mogelijkheden, bijvoorbeeld door het aanbieden
van cursussen, voor het aanleren van de principes van het veilig skaten.     

8.4.1 Gecombineerde natuurijs-/skeelerbanen: medegebruiksmogelijkheden

Als belangrijkste medegebruik kan het skeeleren worden aangemerkt. Gezien
de afhankelijkheid van vorst om te kunnen schaatsen, is het wellicht zelfs
meer voor de hand liggend om het skaten en skeeleren als hoofdgebruik te
benoemen. Dit geldt zeker voor het baanconcept dat uitgaat van een heel
dun laagje water, dat vlak voor de vorst invalt op de baan wordt gezet.
Immers echt vriezen doet het niet zo heel vaak in Nederland zodat het met
dit concept ook mogelijk is, in zoverre de baan voldoende droog  is, in de
wintermaanden (in de periode dat de landijsbanen onder water zijn gezet) bij

12 Andere te nemen maatregelen zijn een ‘veilig-skate-campagne’ gericht op scholieren uit de hoogste 

groepen van het basisonderwijs waarin met name aandacht wordt geschonken aan de principes van 

het veilig skaten. Hierbij kan worden gedacht aan het dragen van beschermingsmiddelen en het 

aanleren van skatevaardigheden en verkeersgedrag.
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het uitblijven van vorst te skeeleren. Dat geldt overigens eveneens voor de
gecombineerde sproei-ijs-skeelerbaan. We zetten de in de vorige paragraaf
genoemde medegebruiksmogelijkheden van de in de winter of bij vorst onder
te zetten skeelerrondbaan nog eens op een rij: 
• skaten, skeeleren
• wielrennen (zeker wanneer de natuurijs-skeelerbaan onderdeel uitmaakt 

van een wielerparcours)
• looptraining
• rolstoelers
• rolski, etc.

Naast de skeelerrondbaan is er ook nog het middenterrein waarop een aantal
activiteiten op ingevuld kunnen worden. Voor een deel kan hier gewezen
worden op het bij de traditionele landijsbaan genoemde overzicht, doch is er
als gevolg van de verharde rondbaan wel een beperktere ruimte beschikbaar.
Voor het middenterrein zijn de volgende medegebruiksmogelijkheden
aangetroffen: 
• korfbal (zowel wedstrijd, als training: de ondergrond is natuurgras)
• voetbal (training: in dit geval gaat het vanwege de beschikbare ruimte op 

het middenterrein overigens niet om een volwaardig trainingsveld, maar om
een aanvullend trainingsveld)

• handbal (zowel wedstrijd, als training: de ondergrond of sportvloer is dan 
dezelfde als die voor het skeeleren)

• tennis

8.5 De gecombineerde (ondiepe waterbak)
natuurijsbaan/skeelerbaan

Naast de van oudsher bekende natuurijsbaantypen (de ‘gewone’ natuurijs-
baan, te weten de land- of sproei-/nevelijsbaan en de diepwaterijsbaan) is
vanaf eind jaren tachtig daar de natuurijsbaan (land- of sproei-/nevelijsbaan)
met skeelerbaan als type bijgekomen. In eerste instantie betrof dit een
concept waarin in een traditionele landijsbaan een skeelerbaan is aangelegd.
Dat betekent dat de skeelerbaan inclusief binnenterrein gedurende het
winterseizoen (november-april) onder circa 40 centimeter water wordt gezet
en derhalve alleen bij vorst nog kan worden gebruikt. Inmiddels zijn daar een
tweetal concepten aan toegevoegd. Allereerst is daar de gecombineerde
sproei-ijsbaan-skeelerbaan (onder meer in Oosterbeek en NoordLaren).
Daarnaast is er het concept waarbij de skeelerbaan onder een dun laagje
water wordt gezet (model Arnhem en model Ede).
Wat betreft het laatste concept was de baan in Arnhem de eerste. De acht
meter brede en 400 meter lange skeelervloer bestaat uit lichtgrijs asfalt. Door
het gebruik van dit lichte asfalt wordt een groot deel van de zonnewarmte
gereflecteerd, waardoor de temperatuur van de ondergrond zo laag mogelijk
blijft. Het gevolg is dat er snel ijsvorming optreedt en de ondergrond geen
negatieve invloed meer heeft op een eenmaal aanwezige ijsvloer. Vlak
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voordat de vorst invalt wordt zes tot tien centimeter helder water op de baan
gezet, die daarmee in feite in een ondiepe asfaltbak met water verandert. Dit
heldere water is weer van belang, immers hoe minder zonnewarmte wordt
geabsorbeerd, des te groter de ijsaangroei is. Gedeeltelijk is om de baan
(zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde) een aarden wal gelegd, die er
voor zorgt dat de zich boven de baan bevindende koude lucht zoveel
mogelijk boven de baan blijft.
De combinatie ijsbaan en skeelerbaan vraagt enerzijds om een zo vlak
mogelijk oppervlak voor een gelijkmatige dikte van de ijslaag. Anderzijds
moet het oppervlak ook voldoende schuin zijn (afschot hebben) voor de
afwatering in niet-vorstperioden ten einde voor het skeelergebruik over een
droge baan te kunnen beschikken. Om deze optimale vlakheid te verkrijgen is
de baan opgebouwd uit een fundering die bestaat uit een zandbed van 0,40
meter met daarop een lavalaag van 12 centimeter en een uit drie lagen
bestaande asfaltconstructie, respectievelijk van vijf, drie en twee centimeter
dikte, de laatste uitgevoerd in wit dicht-asfaltbeton. 
De tweede accommodatie die overeenkomstig dit concept is gerealiseerd, is
gesitueerd in Ede. 
Net als in Arnhem is ook hier het vertrekpunt een standaard 400 meter
wedstrijdbaan (zonder obstakelvrije skeeler/ijsvloer rondom). Echter in
tegenstelling tot de baan in Arnhem is hier wel van een baanbreedte van tien
meter uitgegaan. De baan is net als in Arnhem voorzien van een
lichtgekleurde asfaltverharding. In de lengterichting is de baan nagenoeg
waterpas aangelegd (met een afschot van maximaal 1:1000), in de
dwarsrichting met een afschot van 1:200, waardoor de baan aan de
binnenkant 5 centimeter lager ligt dan aan de buitenkant. Ook hier geldt dat
de asfaltverharding in drie lagen is aangebracht op een fundering van 15
centimeter menggranulaat 0/40. De eerste twee lagen bestaan uit
steenslagasfaltbeton van zeven en vier centimeter. De deklaag bestaat uit
twee centimeter dicht asfaltbeton met blanke bitumen en speciaal
toeslagmateriaal.
Aan beide zijden van de baan is gebruik gemaakt van dezelfde verhoogde
asfaltranden, als in sommige grote steden langs tramlijnen worden gelegd om
te voorkomen dat auto’s van de trambaan gebruik maken. Wanneer de baan
onder water wordt gezet bedraagt de diepte aan de binnenzijde zeven
centimeter oplopend tot twee centimeter aan de buitenzijde. Net als in
Arnhem is ook hier gebruik gemaakt van een beschutte grondwal (doch
alleen aan de buitenzijde), ter verbetering van het microklimaat voor
bevriezing. Voor de afwatering is gebruik gemaakt van (afsluitbare)
straatkolken, die in tegenstelling tot de baan in Arnhem13, net buiten de baan
aan de binnenzijde zijn gesitueerd (zie foto). Net als in Arnhem is ook hier
een van de bochtsegmenten voorzien van een asfaltverharding. Bij vorst doet
het dienst als krabbelbaantje voor kinderen, in de zomer wordt het ingezet
als handbalveld.
Voor beide accommodatietypen geldt overigens dat de baanconstructies niet

13 En daarmee een goed voorbeeld vormt van het leren van elkaars ervaringen.
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op een norm zijn gebaseerd, doch feitelijk nog een experimenteel karakter
dragen. Feitelijk geldt dit ook voor de andere combibanen. Naar alle
waarschijnlijkheid zal in het jaar 2001 onderzoek plaatsvinden dat tot
genormeerde skate- en skeelerbaanconstructies moet leiden.   

Momenteel is in Nederland in de volgende plaatsen in een gecombineerde
400 meter natuurijsbaan/skeelerbaan voorzien:
• Arnhem model ondiepe waterbak
• Dodewaard landijsbaan
• Doorn sproei-ijsbaan
• Ede model ondiepe waterbak
• Haulerwijk 400 meter (met op het middenterrein nog een 200 meter

speedskatebaan)
• Lisserbroek landijsbaan (de skeelerbaan heeft een lengte van 300
meter)
• Medemblik landijsbaan
• NoordLaren sproei-ijsbaan 
• Oldebroek landijsbaan
• Oosterbeek sproei-ijsbaan
• Schijndel landijsbaan (in wielerparcours van 1000 meter)
• Vriezenveen landijsbaan
• Wolvega landijsbaan

Daarnaast bestaan in een aantal plaatsen plannen om ook tot een
gecombineerde natuurijsbaan-skeelerbaan te komen. Voor zover bekend gaat
het om de volgende plaatsen:
Amersfoort
Apeldoorn
Bergen
Engelbert (Gemeente Groningen)
Doetinchem
Heemskerk
Hoek van Holland
Purmerend
Puttershoek
Rijssen
Sneek
Uitgeest (momenteel op een laag pitje gezet) 
Wilnis
Wommels (gemeente Bolsward) 
Tot voor kort bestonden er ook nog plannen in Noordwijk. Vanwege het niet
voorhanden zijn van een geschikte locatie voor een combibaan en de
combinatie van de huidige 400 meter gravelsproei-ijsbaan met tennisbanen
(waarbij tennis de kurk is, waar de vereniging op drijft), is het plan gewijzigd
in het handhaven van de huidige gecombineerde tennis-/ijsbaan en het
daarnaast elders in de gemeente realiseren van een skeelerbaan. 



9 ALGEMENE ERVARINGEN, TIPS EN SUGGESTIES

Zorg ervoor dat de natuurijsbaan bij vorst zo snel als maar enigszins mogelijk
is open gaat. Op die wijze toon je aan dat een natuurijsbaan meerwaarde
heeft. Immers op deze wijze wordt in een vroegtijdig stadium bij vorst aan
het publiek (en met name ook kinderen) veilig en betrouwbaar natuurijs
aangeboden. Vooral het laatste is van belang. De aanwezigheid van een goed
toegeruste natuurijsbaan, die na het invallen van vorst al snel opengaat
voorkomt (of draagt in ieder geval bij tot het voorkomen van) het nemen
van onnodige risico’s op nog onbetrouwbaar natuurijs. Tevens biedt een
natuurijsbaan de mogelijkheid om ook ’s avonds veilig te gaan schaatsen.
Zoek hierbij ook de lokale publiciteit: maak bekend dat je open bent, c.q.
opengaat. Zorg daarbij voor een consequente openstelling, ook wanneer er
maar weinig publiek verwacht kan worden. 
Voor een goed functioneren van een natuurijsbaan zijn uiteraard ook goede,
regelmatige contacten met onder meer het gemeentebestuur belangrijk. 

Een belangrijke tip is het contact opnemen met
andere ijsclubs al dan niet in de omgeving, om
ervaringen uit te wisselen. In het algemeen kan
hierover worden gesteld dat men in de
(recreatief gerichte) schaatssport elkaar niet
zozeer als concurrent ziet, maar als
medebeoefenaar van een prachtige sportieve
hobby. Het tevergeefs aankloppen bij een andere
ijsclub voor de uitwisseling van ervaringen zal
dan ook niet vaak voorkomen. 

Ook bij plannen om tot realisatie van een nieuwe natuurijsbaan, c.q.
opwaardering van een bestaande natuurijsbaan te komen kan gebruik
gemaakt worden van de ervaringen die andere ijsclubs daarmee hebben
opgedaan. Zo heeft de Edese Ysvereniging gebruik gemaakt van zowel de in
Arnhem opgedane ervaringen als de ervaringen van andere verenigingen die
over een combibaan kunnen beschikken. Na realisatie van de baan is in Ede
op zijn beurt een aantal verenigingen (en gemeenten) op bezoek geweest, dat
ook met plannen rondloopt om tot aanleg van een combibaan te komen.
Deze bezoeken zijn ook aan de combibaan in Arnhem, in Oosterbeek, in
Dodewaard, in Oldebroek, in Vriezenveen et cetera afgelegd. Het geldt
uiteraard ook voor de andere typen natuurijsbanen. Ook hier kan gebruik
gemaakt worden van door andere ijsclubs opgedane ervaringen.   
Bij de KNSB zijn adressen en telefoonnummers van eventueel hiervoor te
benaderen ijsclubs aanwezig.

Bij plannen voor een nieuwe natuurijsbaan, c.q. opwaardering van een
bestaande natuurijsbaan, is het belangrijk de behoefte daaraan afdoende aan
te tonen; laat zien dat er draagvlak voor is. Hierbij geldt dat je je op een
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goede wijze aan het gemeentebestuur moet presenteren: laat zien dat je er
bent als ijsclub en sterker nog dat je als ijsclub onmisbaar bent voor de
gemeenschap. Presenteer je als serieuze gesprekspartner en lobby waar
mogelijk. 
Vergelijk bijvoorbeeld het gebruik van een natuurijsbaan eens met het
gebruik van een traditioneel wedstrijdveld voor voetbal. Een dergelijk veld
wordt zelden of nooit meer dan 200 à 250 uur op jaarbasis gebruikt. Zowel
de planning van de Nederlandse voetbalcompetitie als de cultuurtechnische
capaciteit van een dergelijk veld laat geen groter gebruik toe. We praten dan
over een gebruik door maximaal 25 personen tegelijk (ofwel maximaal 6.250
man-uur op jaarbasis). Een natuurijsbaan behoeft niet lang open te zijn om
dit getal (verre) te kunnen overtreffen. Met het organiseren van allerlei
activiteiten buiten de vorstperioden om (zoals ‘droogtrainingen’, verzorgen
van trainingen op een al dan niet nabij gelegen kunstijsbaan, aanbieden van
mogelijkheden voor de lokale jeugd om gezamenlijk op een in de omgeving
gelegen kunstijsbaan te gaan schaatsen, aanbieden van veilige skate- en
skeelercursussen voor jong en oud, etc., etc.) kan het belang van de ijsclub
voor in ieder geval een deel van de lokale gemeenschap verder worden
onderstreept.

Voor elk type ijsbaan geldt: hoe meer medegebruik (of hoe multifunctioneler
gebruik) des te beter de behoefte aan een natuurijsbaan kan worden
onderbouwd. Als ultieme medegebruiksvorm is het skeeleren in de zomer
aangegeven (waarbij afhankelijk van het gekozen concept daarnaast nog
meer medegebruiksmogelijkheden aanwezig kunnen zijn). Het skeeleren op de
combibaan betekent naast betrouwbaar schaatsen bij vorst ook een veilige
skeelersituatie in de zomer. 

Soms kan bij plannen voor een nieuwe ijsbaan worden ‘meegelift’ met
grootschaliger sportprojecten. We noemden reeds de Edese combibaan die
‘meelifte’ met de gedwongen verhuizing van een korfbalvereniging naar het
huidige door hun gezamenlijk gebruikte complex. Het ultieme momenteel in
voorbereiding zijnde voorbeeld in dit verband is de voorgenomen bouw van
een gecombineerde internationale indooratletiek en baanwielren-
accommodatie aangevuld met een topsportindoorhal in Apeldoorn. Hierbij is
tevens voorzien in de aanleg van een gecombineerde
natuurijsbaan/skeelerbaan. Een derde ‘meelift’ voorbeeld is het plan om in de
directe nabijheid van een bestaand sportcomplex in Sneek een
atletiekaccommodatie, een wielerparcours en een korfbalaccommodatie te
realiseren. Tot voor kort was hierbij tevens voorzien in een combibaan.
Inmiddels is dat plan echter aangepast in die zin dat er uitgegaan wordt van
een skeelerbaan zonder natuurijsvoorziening. Het schaatsen op natuurijs zal
op de huidige ijsbaan blijven gehuisvest. 

Hou bij het ontwikkelen van plannen voor het renoveren, verplaatsen of
realiseren van een nieuwe natuurijsbaan in ieder geval rekening met een
lange voorbereidingstijd, c.q. een lange tot zeer tijdsduur tussen planvorming
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en daadwerkelijke realisatie (meerdere jaren zijn hierbij bepaald geen
uitzondering). 
Streef indien van toepassing naar langdurige erfpachtcontracten (minstens
dertig jaar).

Zorg voor een tijdige aanvraag en verkrijging van vergunningen. Hierbij
wordt nog gewezen op het belang van het op papier zetten van alle
afspraken met andere partijen (zoals bijvoorbeeld de gemeente). 

Ten slotte kan nog worden gewezen op de in 1997 tot stand gekomen en bij
de KNSB verkrijgbare handleiding: ‘Richtlijnen voor de aanleg en het beheer
van natuurijsbanen’. Deze handleiding bevat onder meer informatie over de
aanleg van natuurijsbanen, onderhoud van de ijsvloer, baanverlichting en het
clubgebouw. Tevens wordt ingegaan op de planvorming, financiële
haalbaarheid, en de verschillende beheersvormen.
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Richtlijnen voor de aanleg en het beheer van natuurijsbanen

KONINKLIJKE
NEDERLANDSCHESCHAATSENRIJDERSBOND
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10 BIJLAGE

Samenwerkingsovereenkomst ijsclub Thialf Schijndel en Wielervereniging Schijndel.
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Investeringsopzet Edese combibaan



41



42



43



44



45



46



47



48



49


