
Titel idee nummer 3:   Zaanstad Schaatst 2019/2020
 
 
Uitleg idee:   Tijdelijke overdekte ijsbaan met Echt IJs 
   Een Duurzame ijsbaanvloer waarin gebruik gemaakt van    
   duurzame materialen, 30% minder energie dan huidige    
   ijsbanen. 100% minder C02 uitstoot en fijnstof. 
 
 

 
 
Welke resultaten of welk doel wil je met dit idee bereiken?  
 
Stichting Duurzame IJsbanen brengt sport en welzijn onder de aandacht en heeft een maatschappelijk 
betrokken achtergrond. De winterse sfeer op de ijsbaan zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. Er worden 
dan ook vele sfeervolle activiteiten georganiseerd met thema’s waar kinderen, gezinnen en het bedrijfsleven 
zich thuis bij voelen. 

Gestelde doelen 

• De schaatssport onder de aandacht brengen en doen groeien. 
• Bijdrage aan minder Co2 uitstoot 
• Mensen in beweging brengen. 
• Mensen elkaar laten ontmoeten. 
• Het onderwijs een sportief platform bieden om te onderwijzen en onderwezen te worden. 
• Aantrekkingskracht van locaties vergroten. 
• De wijk een laagdrempelige ontmoetingsplek bieden. 
• Maatschappelijke stages 

Doelomschrijvingen 

• De stichting brengt sport en welzijn onder de aandacht en heeft een maatschappelijk en sportief doel. 
Door het plaatsen van een tijdelijke ijsbaan willen we scholieren kennis en ervaring op laten doen met 
de verschillende facetten van de schaatssport. Dit stimuleert doorstroom naar de verschillende 
(schaats) clubs/verenigingen. 

• Tijdelijke ijsbanen zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Ze bieden de mensen gezond 
vermaak. 

• De Stichting biedt uiteenlopende onderwijsinstellingen in de Zaanstreek een podium en leerplekken om 
studenten uit met name de sport- en recreatiesector praktijk en echte leerervaringen op te laten doen. 
Bijvoorbeeld van schaatsactiviteiten leren en begeleiden tot het behalen van een instructeursdiploma, 
het organiseren van instuif en clinics tot echte schaatsevenementen. Of het uitvoeren van 
managementtaken in onderdelen van de bedrijfsvoering. 

• Scholen en sportclubs zullen actief benaderd worden om op een alternatieve wijze hun 
bewegingsonderwijs in te vullen. 

• De Stichting geeft middels deze tijdelijke ijsbanen een boost aan de Zaanse schaatssport. Door het 
bedrijfsleven en overheden te interesseren voor deze beleving van de schaatssport streeft de stichting 
naar een blijvende locatie voor een ijsbaan. 

• Een ijsbaan trekt publiek uit de wijde omtrek en draagt bij aan de toeristische attractiviteit en beleving 
van de plaats waar ze staat. 

Milieu- en energiebewuste ijsbanen 

Binnen de stichting ontwikkelen wij de modernste ijsvloer van Nederland die tot ruim 30% minder energie 
verbruikt dan de reguliere ijsbanen. Door gebruikt te maken van de nieuwste techniek, plaatsen van 
temperatuur regulatoren en het opvangen van rest warmte voor o.a. de horeca en technische ruimtes 
bespaart de stichting 100% op stookkosten! En produceert dus ook 100% minder Co2 uitstoot!  

Een bijkomstig voordeel is dat de afgesloten horeca-ruimte aangenaam warm is en ook drogen de schaatsen 
sneller, wat een hygiënisch voordeel met zich mee brengt. 

Wat is er nodig om dit idee uit te voeren (geld, tijd, ed.)? 
 
De begroting staat op 220.000 voor 4 maanden (93 dagen) schaatsten. 


