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“Het doel van dit visie en ambitiestuk is om de ijssport in Breda te 

laten groeien en meer inwoners naar de Bredase ijsbaan te trekken 

door gezamenlijk knelpunten inzichtelijk te maken en kansen te 

signaleren en op te pakken.” 
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Samenvatting 
Sport en bewegen wordt in de hedendaagse maatschappij steeds belangrijker 

geacht. Het levert namelijk verschillende gezondsheidsvoordelen op, zowel op 

landelijk niveau (het Sportakkoord) als lokaal niveau (Team Breda: Visie op 

sport en bewegen). De verschillende ijssportverenigingen erkennen dit en 

hebben zich daarom gezamenlijk het doel gesteld om erachter te komen hoe in 

de toekomst de ijssport in Breda kan groeien door meer inwoners te bereiken. 

Dit is gedaan door knelpunten en samenwerkingskansen inzichtelijk te maken 

en met elkaar accenten te leggen op onderwerpen die alle verenigingen aangaan 

en waarin men gezamenlijk kan optrekken.  

De Bredase ijsbaan kent een groot en veelzijdig aanbod. Niet alleen recreatieve 

rijders kunnen hier terecht, maar ook de vele verenigingsgebonden schaatsers. 

Op de Bredase ijsbaan zijn 14 verenigingen verdeeld over 5 disciplines 

(Shorttrack, Langebaan, kunstschaatsen, marathon en ijshockey) aanwezig. 

Daarnaast kent de Bredase ijsbaan een verzorgingsgebied dat rijkt van Den 

Bosch via Rotterdam tot aan het westelijk puntje van Zeeland. Als er naar het 

succes en de kracht van de Bredase ijsbaan wordt gevraagd, dan blijken vooral 

de gezelligheid, sfeer en de aanwezigheid van vele schaatsers en verenigingen 

belangrijke factoren. Als zwaktes worden de openings-en sluitingsdata van met 

name de 30*60 meterbaan benoemd evenals het tekort aan kleedkamers en het 

tekort aan beschikbaar ijs op de 30*60 meterbaan kijkend naar de groei van de 

disciplines shorttrack, ijshockey en kunstschaatsen.  

Kijkend naar landelijke ontwikkelingen op ijssportgebied (groei ledenaantallen 

KNSB en IJshockeybond Nederland), demografische ontwikkelingen in Breda 

(toename ouderen tot 2030 en groei groep mensen met andere etnische 

achtergrond), landelijke trends in het sportlandschap (instrumentalisering en 

commercialisering), maatschappelijke trends (individualisering, glocalisering en 

opkomst tijd-keuze paradox) en kijkend naar de ambities van de verenigingen en 

bonden (groei leden), hebben alle schaatsverengingen besloten om meer samen 

te gaan werken. Dit met als doel om meer inwoners naar de prachtige en 

gezellige, Bredase ijsbaan trekken, om ze kennis te laten maken met de 

ijssporten. Zodat ze uiteindelijk zo duurzaam mogelijk bij een van de 

ijssportverenigingen/aanbieders gaan bewegen. Om dit doel te bereiken zijn er 

door de verenigingen in samenwerking met MOOIWERK en Optisport kansen, 

knelpunten en mogelijkheden vastgesteld, die aangepakt moeten worden. De 

strategie richt zich op twee pijlers: 

1) Actiepunten die door de verenigingen i.s.m. de exploitant worden 

opgepakt: 

 Verbeteren externe communicatie. 

 Verbeteren interne communicatie. 

 Verbeteren sfeer op de ijsbaan. 

 Onderzoeken of zomergebruik mogelijk is. 

 Onderzoeken of ruimere openings- en sluitingsdata mogelijk zijn. 

 Baanindeling verbeteren. 

 Structureel samenwerkingsverband opzetten voor de hele ijsbaan. 

 

2) Wensen met betrekking tot de faciliteiten.  

 2 kleine + 4 grote kleedruimtes met douche en sanitaire 

mogelijkheden. 

 Op het middenterrein een funbaan aanleggen 

 Overkapping hal/semi-overkapping.  

 Tribune 

 Meer opslagmogelijkheden 

 Nieuwe kussens voor shorttrack 

 Toiletten opknappen 

 Aanvullende ruimte voor dopingcontrole, jury en pers 

 Klapbakken plaatsen 

 Zwarte matten vervangen 

 Tunnel opknappen 

 

De actiepunten worden opgepakt door met een werkgroep aan de slag te gaan en 

ambities om te zetten naar concrete SMART-doelen. Hiermee bundelen de 

verenigingen hun krachten om meer Bredanaars op de ijsbaan te laten bewegen. 

Zo komt er wel nog meer druk op de huidige accommodatie en faciliteiten te 

liggen. De verenigingen willen deze uitdagingen met betrekking tot de 

accommodatie kenbaar maken bij de gemeente om zo tot duurzame oplossingen 

voor de accommodatie te komen zoals in het Sportakkoord en het gemeentelijk 

visieplan benoemd worden.

 


