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Advies
1. In geval van een vorstperiode zet Gemeente Oss in samenwerking met SCOSS haar middelen en
mensen in voor het realiseren en onderhouden van een schaatsbaan op het Ganzenven in Herperduin.
2. Gemeente Oss zal meewerken aan het onder water zetten van de parkeerplaats op sportpark de
Rusheuvel en andere terreinen ten behoeve van schaatsbanen op basis van burgerinitiatief en
burgerparticipatie.
3. Gemeente Oss zal geen medewerking verlenen aan het realiseren en onderhouden van ijsbanen op
vijvers..
Aanleiding
Naar aanleiding van artikel 41 vraag van de VDG over het realiseren van een schaatsbaan op sportpark
de Rusheuvel is besloten om de huidige werkwijze te evalueren
Voorgeschiedenis
In het verleden heeft de gemeente Oss twee keer geprobeerd om een schaatsbaan te realiseren op de
parkeerplaats op sportpark de Rusheuvel. Tot teleurstelling van iedereen die hierbij betrokken was
(ijsbereiders en schaatsfans) is dit in beide gevallen mislukt vanwege vandalisme. In samenspraak met
de Schaatsclub Oss (SCOSS) is er toen gekeken naar alternatieven. Op basis daarvan is gekozen voor het
inzetten van de beperkte middelen en mensen van gemeente en SCOSS op het Ganzenven in
Herperduin. Inmiddels is daar 2 keer succesvol een schaatsbaan gerealiseerd.
Evaluaties
Er is tijdens en na afloop van de huidige vorstperiode overleg gevoerd met diverse belanghebbenden
over de verschillende mogelijkheden om voortaan te komen tot schaatsbanen in Oss. Een van de vragen
bij de evaluatie was: Bedienen we door een schaatsbaan te realiseren op het Ganzenven de Osse
schaatsliefhebbers en jeugd op een goede manier of moeten we toch meer gebruik gaan maken van de
mogelijkheid om enkele schaatsbanen op sportpark de Rusheuvel en in de openbare ruimte aan te
leggen?
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Reacties gebruikers schaatsbaan op het Ganzenven
De gemeente Oss en SCOSS hebben van gebruikers zeer veel positieve reacties gehad over de
schaatsbaan op het Ganzenven. Zo werd aangegeven dat de baan uitstekend van kwaliteit was en
perfect werd onderhouden. Ook kregen beheerders complimenten over de mooie locatie en de veelheid
aan schaatsvlakken en de goede scheiding tussen lange baan schaatsers, ijshockeyers, kinderen met
ouders etc.
Evaluatie met SCOSS, schaatsbanen Ganzenven en Rusheuvel:
•

Gemeente Oss/ GVVB: M. Geurts en W. Sommerdijk

•

SCOSS; R. Vlak (sec.) en K. Berghuis (vz.)

SCOSS heeft aangegeven dat ze zich voor haar activiteiten voortaan blijft richten op het Ganzenven en
geen rol wil spelen bij het realiseren en beheren van een eventuele schaatsbaan op sportpark de
Rusheuvel. Belangrijkste punten die werden genoemd door SCOSS: Door de geringe diepte is het ijs op
het Ganzenven snel sterk genoeg en is de ijsbaan veilig. Door de afmeting van de totale ijsvloer van
circa 6 ha zijn er veel vormen van schaatsen mogelijk. Een nadeel is de slechtere bereikbaarheid van het
Ganzenven, vooral voor kinderen zonder begeleiding.
Evaluatie met IBOR, schaatsbanen openbare ruimte:
•

Gemeente Oss/ GIBORS: L. Visschers en W. van Oorschot

•

Gemeente Oss/ GVVB: M. Geurts

Voor schaatsbanen op Rusheuvel en in de openbare ruimte wordt als uitgangspunt gehanteerd dat dit
geschiedt op basis van burgerinitiatief. Enkele locaties die op verzoek van burgers onder water gezet
kunnen worden, liggen onder andere aan de Westerveldlaan, Kardinaal de Jongplein en op de
parkeerplaatsen van sportpark de Akkeren te Lith en van sportpark de Rusheuvel te Oss. Ook andere niet
met naam genoemde locaties zijn mogelijk. De gemeente Oss zal op aanvraag medewerking verlenen
aan het onder water zetten van deze locaties. Het beheer, onderhoud en toezicht liggen daarna bij de
aanvragers. Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente niet faciliteert bij schaatsbanen op
vijvers. Dit in verband met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de aansprakelijkheid bij
ongevallen die dan bij de gemeente komt te liggen. Ook wordt er geen medewerking verleend tijdens de
periode dat “Winterland” wordt gehouden.
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Kosten
In het geval van het realiseren van een schaatsbaan op sportpark de Rusheuvel moet rekening worden
gehouden met extra kosten in vergelijking met een ijsbaan op het Ganzenven:
- inrichtingskosten, met name plaatsen en verwijderen van bouwhekken, € 3000, =;
- huur van deze bouwhekken, € 200, =/ dag;
- extra toezicht (IBN) 32 uur per dag vanaf het moment van eerste vorst, € 800, =/ dag.
De andere werkzaamheden en kosten zoals baanonderhoud en toezicht overdag zijn op Rusheuvel en
het Ganzenven gelijk, circa € 576, =/ dag.
De totale kosten zijn variabel en nemen toe naar mate de vorstperiode aanhoud. Deze kosten worden
niet gedekt door de reguliere beheerbudgetten.

Scenario’s
Tijdens de evaluaties zijn drie mogelijke scenario’s onderzocht en besproken:
1.

Schaatsbaan op het Ganzenven in Herperduin.

2.

Schaatsbaan op sportpark de Rusheuvel/ openbare ruimte.

3.

Schaatsbanen op Ganzenven en sportpark de Rusheuvel/ openbare ruimte.

De scenario’s zijn als volgt beoordeeld.
Aspecten

Ganzenven

Sportpark de

Beiden

Rusheuvel/
openbare ruimte
Haalbaarheid

+/+

-/-

+/-

Veiligheid

+/+

+/+

+/+

Functionaliteit

+/+

+/-

+/-

Bereikbaarheid

+/-

+/+

+/-

Kosten

+/-

-/-

-/-

+/+ zeer positief
+/- neutraal
-/- zeer negatief
Conclusies
Het realiseren van een schaatsbaan op het Ganzenven kent veel voordelen, zo is deze snel en veilig te
realiseren tegen lage kosten. Bovendien kan een groot en verschillend publiek goed worden bediend op
een mooie locatie. Tenslotte is het al twee keer gelukt om er daadwerkelijk een schaatsbaan te
realiseren. Nadelen zijn de mindere bereikbaarheid (voor een deel van de doelgroep) en mindere
parkeergelegenheid.
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Het realiseren van een schaatsbaan door gemeente Oss op sportpark de Rusheuvel kent als voordelen
dat deze goed scoort op gebied van parkeren en bereikbaarheid (voor mensen uit de stad Oss). Nadelig
zijn de langere realisatietijd, gevoeligheid voor vandalisme, extra maatregelen en kosten die nodig zijn
om deze baan aan te leggen en te beheren. Tenslotte is het tot twee keer toe mislukt om een
schaatsbaan aan te leggen op sportpark de Rusheuvel.
Het realiseren door gemeente Oss op beide locaties wordt als niet haalbaar gezien vanwege beperkte
beschikbaarheid van mensen en middelen.
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