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Onderwerp: Nieuwe schaatshal in Leiden 

 

 

Geachte raadsleden 

 

Een nieuwe schaatshal in Leiden is dichterbij dan ooit. Op 5 juli besloot de gemeenteraad van Leiden 

unaniem, dat er verder onderzoek gedaan wordt om het kaderbesluit te kunnen nemen over het 

realiseren van een complex bij zwembad ‘De Vliet’. De goedkeuring van de gemeenteraad betreft 

voorlopig een schaatshal met naast een binnenbaan die geschikt is voor shorttrack, kunstschaatsen, 

curling en ijshockey, een 250-meterbaan voor het langebaanschaatsen. 

Er is ook nog een reële kans dat uiteindelijk voor een 333-meterbaan wordt besloten. Op zo’n baan 

kunnen door ISU en KNSB goedgekeurde officiële langebaanwedstrijden gereden worden.  

De Stichting IJshal Leiden en alle van de hal gebruikmakende schaatsverenigingen zitten op één lijn 

voor de variant van een tweelage 333 meter schaatsbaan. Om een tweelage 333 meter schaatsbaan te 

realiseren hebben de Stichting IJshal Leiden, het KNSB District Sassenheim en alle regionale 

schaatssportverenigingen gezamenlijk een plan ontwikkeld om de omliggende gemeenten zover te 

krijgen dat zij een financiële bijdrage leveren voor de aanleg van deze nieuwe schaatshal. 

Behalve op deze manier wordt er gewerkt aan andere financiële mogelijkheden om het bedrag voor 

her realiseren van een 333 meter i.p.v. een 250 meter schaatsbaan beschikbaar te krijgen. Helpt u mee? 

Stichting IJshal Leiden heeft de ambitie om de meest duurzame sportaccommodatie van Leiden te 

ontwikkelen. Ze willen over het hele dak zonnepanelen aanleggen, het regenwater opvangen en het 

dweilwater hergebruiken. Ze willen de dan opgewekte energie leveren aan het ernaast gelegen nieuw 

te bouwen zwembad de Vliet en de aanwezige rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap. 

Natuurlijk dragen wij, de verenigingen, zelf ook ons steentje bij in de vorm van een financiële bijdrage 

en ons vrijwilligerswerk. Door het opzetten van diverse acties en evenementen in 2018 moeten we de 

nieuwe schaatshal  kunnen realiseren! 

 

Het realiseren van een nieuwe schaatshal in Leiden is ook in het belang van de inwoners, 

schaatsliefhebbers, van Leiderdorp. De Vereniging IJssport Leiderdorp verzorgt voor haar leden, jong 

en oud afkomstig uit Leiderdorp, schaatslessen en trainingen in de Schaatshal Leiden aan de 

Vondellaan. Gevorderde en snelle (jeugd)leden moeten hun trainingen afwerken op de Uithof, de 

kunstijsbaan in Den Haag. Dit zorgt ervoor dat naast de langere reistijd in combinatie met school en de 

extra kosten voor het reizen en abonnementen  jeugdleden noodgedwongen moeten afhaken.. 
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Met de nieuwe schaatshal in Leiden, zeker als een 333 meter baan wordt gerealiseerd, worden de 

kosten en reistijd aanzienlijk gereduceerd en wordt de schaatssport voor meer kinderen bereikbaar. 

Wij zijn dan in staat om meer groepen, jeugd en volwassenen, in Leiden te laten trainen. 

 

In maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden.  

Nu staat, of is reeds gestart, de vorming van een nieuw college op de agenda en zal een nieuw college 

akkoord, tussen de partijen die het college gaan vormen, gesloten worden. 

Het zou mooi zijn als in het nieuwe college akkoord wordt opgenomen dat Leiderdorp zal bijdragen 

aan de realisatie van een 333 meter schaatshal in Leiden. 

Leiderdorp telt  ± 27.000 inwoners, de bijdrage van Leiderdorp zou daardoor uitkomen op een 

eenmalige bijdrage van € 170.000. De nieuwe schaatshal in Leiden is een voorziening voor de gehele 

regio en om een 333 meter schaatsbaan te realiseren zal de gehele regio haar medewerking moeten 

verlenen. 

 

In de bijlage is een globale opzet voor de financiering van de extra kosten en een uitgebreide motivatie 

voor de noodzaak van een 333 meter schaatsbaan opgenomen. 

 

Wij hopen en verwachten dat de gemeente Leiderdorp ook zal bijdrage aan de realisatie van de nieuwe 

schaatshal met een 333 meter schaatsbaan in Leiden. 

 

 

 

 

 

 

Namens de Vereniging IJssport Leiderdorp 

 

 

 

 

John de Lange  (voorzitter)                   Boudewijn van Meeteren ( secretaris ) 
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Wervingsactiviteiten schaatsclubs en Stichting IJshal voor 333-baan  
De gemeente Leiden financiert de 250-baan. Een 333-baan vraagt om een surplus (uit de regio) van € 
3.200.000 incidenteel of € 160.000 structureel, incl. garantstelling voor een lening door de Stichting IJshal 
Leiden. Leiderdorp heeft 5% van het totaalaantal inwoners uit de regiogemeenten. De bijdrage naar rato voor 
Leiderdorp is dan incidenteel € 170.000. Van de 14 regiogemeenten zijn er nu reeds 6 positief over het doen 
van een donatie en heeft één gemeente al besloten tot een donatie. Om het bedrag boven de bijdrage van de 
regiogemeentes te werven zijn er een aantal activiteiten gestart door de Stichting IJshal Leiden en de 
schaatsverenigingen. Zie website: www.333m.nl met alle wervingsacties. Social media worden breed ingezet. 
De verenigingen ondersteunen de wervingsactiviteiten van de ijshal met communicatie; ze leveren vrijwilligers 
voor de organisatie, verkopen en bieden prijzen aan voor de online loterij. 
 

St IJshal Leiden 

 

 Schaatsclubs  Gemeenten 

Schaatsmaat  € 5.000   Crowdfunding € 95.000    € 1.800.000 
Obligatie  € 660.000   Acties € 10.000    
Loterij  € 250.000       
Sponsoring  € 200.000        
Verk. schaatsartikelen  € 3.000        
Verk. zonnepanelen  € 166.000        
Donaties inwoners  € 10.000        
Acties  € 4.000        

 € 1.298.000   € 105.000   € 1.800.000 

 Totaal € 3.203.000 

 

Waarom een 333-baan?  
Gezonde en actieve leefstijl Met een 333 meter-baan bieden we iedere schaatser uit Leiden en de 

regio, van jong tot oud, zowel individueel alsook binnen verenigingen een volwaardige baan voor 

training en wedstrijden. De baan biedt aan meer mensen de mogelijkheid te komen tot een gezonde en 

actieve leefstijl. Een grotere baan levert de mogelijkheid op om meer schaatsers op het ijs te hebben 

tijdens tijdstippen die uitnodigen om aan schaatsen mee te doen. Door bijvoorbeeld op zaterdagmiddag 

met de jeugd te trainen, levert dit meer animo op dan op zaterdagochtend waar veel kinderen andere 

activiteiten hebben zoals voetbal, hockey en korfbal. Bovendien beleeft men meer schaatsplezier op 

een grotere baan met een langer recht stuk tussen de bochten. Veel langebaan schaatsers die op hogere 

snelheid willen rijden en trainen voor wedstrijden kunnen op een 250 meter baan niet uit de voeten en 

wijken uit naar Den Haag of Haarlem. Dit brengt voor verenigingen extra reiskosten en een lastige 

logistieke organisatie met zich mee. Een 333 meter ijsbaan bespaart geld, tijd, files en milieu! 

Wedstrijdbaan – Talentontwikkeling Een 333-baan is een volwaardige KNSB-wedstrijdbaan (een 

250-baan niet). Tijden op zo’n baan gereden worden opgenomen in de KNSB-database (Koninklijke 

Nederlandsche Schaatsenrijders Bond) en tellen mee voor de landelijke ranglijsten. Deze ranglijsten 

zijn bepalend voor welke wedstrijden schaatsers worden uitgenodigd. De organisatie van de KNSB-

wedstrijden op een 333-baan zal in handen zijn van vrijwilligers van de schaatsclubs  

De 333-baan in Leiden zal openstaan voor wedstrijdrijders buiten de regio, hetgeen niet het geval is in 

Den Haag. Dit genereert extra inkomsten; externe rijders zullen gaan betalen voor deelname aan 

wedstrijden.  

De Uithof in Den Haag, de dichtstbijzijnde wedstrijdbaan, is overbezet. Jeugdschaatsers rijden daar 

hun KNSB-wedstrijden op zondagochtend om 7.00 uur. De tijd en afstand zijn een drempel voor 

jeugdschaatsers en hun ouders om deel te nemen aan deze officiële wedstrijden. We zien nu dat 

potentieel talent verloren gaat doordat ouders en jeugd kiezen voor een sport dichter bij huis.  

Behoud en saamhorigheid leden schaatsclubs De clubs zien jeugdschaatsers (in de puberteit) 

stoppen met schaatsen vanwege de reistijd naar Den Haag. Deze groep kan vanwege hun snelheid niet 

terecht op een 250-baan in Leiden. Een 333-baan leidt ongetwijfeld tot behoud van deze groep, omdat 

de reistijd wordt gehalveerd. Het is het behoud van jeugdleden binnen de schaatsclubs. Ook 
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volwassenen, waaronder recreatieve schaatsers die nu uitwijken naar andere banen, kunnen we bij 333-

baan een volwaardige trainings- en schaatsbaan bieden.  

Een 333-baan biedt voor iedereen binnen de club de mogelijkheid om (samen) te schaatsen, waardoor 

de saamhorigheid en het clubgevoel toeneemt.  

Vrijwilligerswerk - Financiën Een 333-baan zal beter exploitabel zijn dan 250-baan door het grotere 

aantal bezoekers. De reiskosten en -tijd worden voor de schaatser aanzienlijk minder. Dit maakt de 

schaatssport weer toegankelijker. We verwachten dan ook een groei van het aantal schaatsers. De baan 

en wedstrijden worden bemand door vrijwilligers van de schaatsclubs en één betaalde ijsmeester.  

Milieu Schaatsers rijden minder kilometers om bij de schaatsbaan te komen. Bovendien is poolen 

beter mogelijk doordat jong en oud, beginner en gevorderde gelijktijdig op een 333-baan kunnen 

trainen. 

Inzet schaatsclubs in het kader van de Sociale Agenda Samen Leiderdorp 
Alle clubs zijn ontstaan vanuit het natuurijs dat bij vorst zo rijkelijk aanwezig is in onze regio. Ruim 

vijftig jaar geleden is daar voor een aantal het jeugdschaatsen en recreatieschaatsen op een 

kunstijsbaan bijgekomen. Een aantal jaren geleden ontwikkelde het inline skaten zich, waardoor vele 

clubs nu zowel in de winter als zomer activiteiten bieden aan de inwoners. De clubs zijn lid van de 

KNSB en het betreffende gewest van de KNSB. Velen zijn tevens lid van het District Sassenheim van 

de KNSB. Deze lidmaatschappen en samenwerking vragen de nodige inzet van vrijwilligers buiten het 

daadwerkelijke schaatsen om: vergaderingen, lidmaatschapsgeld, bestuurswerk.  

Doel van de schaatsclubs is het (doen) bevorderen van de schaatssport en de skatesport in Nederland in 

welke verschijningsvorm dan ook. De clubs trachten dit doel onder meer te bereiken door:  

- het lidmaatschap van (een gewest van) de KNSB;  

- haar leden te laten deelnemen aan de door de KNSB georganiseerde of goedgekeurde competities, 

wedstrijden en andere activiteiten op het gebied van de schaats- en skatesport;  

- het uitschrijven en organiseren van wedstrijden, demonstraties en examens voor alle disciplines op 

het gebied van de schaats- en skatesport;  

- het uitschrijven en organiseren van natuurijstochten en skatetochten;  

- het bevorderen van het recreatief schaatsen en skaten;  

- het verstrekken van inlichtingen ten dienste van de schaats- en skatesport;  

- het aanleggen, instandhouding en exploiteren van een ijsbaan;  

- andere wettige en geoorloofde middelen.  

(Bron: modelstatuten KNSB)  

Willen wij als schaatsclubs onze KNSB-doelstellingen kunnen blijven realiseren, dan is een 

kunstijsbaan in de regio een vereiste. Een officiële wedstrijdbaan is zeer welkom en zal resulteren in 

een toename van het aantal wedstrijdrijders en daarmee aan talentontwikkeling. We zien nu dat 

potentieel talent verloren gaat doordat ouders en jeugd kiezen voor een sport dichter bij huis. Een 333-

baan heeft meer capaciteit op uren dat jeugd en ouders tijd  hebben om te schaatsen, waardoor deze 

sport voor een grotere doelgroep bereikbaar wordt. Een gemeentelijk bijdrage aan de 333-baan is een 

stimulans aan schaatsclubs en inwoners. Het gebruik van de kunstijsbaan draagt immers bij aan de 

gezondheid van haar inwoners; stimuleert vrijwilligerswerk voor haar inwoners en al het hierboven 

genoemde.  

 

 

 

 


	Nieuwe schaatshal in Leiden Vereniging IJssport Leiderdorp brief 180410
	Vereniging IJssport Leiderdorp bijlage wervingsactiviteiten schaatsclubs en Stichting IJshal voor 333-baan

