
COMBIBAAN WARMOND
Presentatie voor Omwonenden



Beleidsplan
De WIJC wil in de regio één van de belangrijkste verenigingen 
zijn voor de schaatssport, waarin zowel gewerkt wordt aan het 
nastreven van prestaties op regionaal en landelijk topniveau, als 
plezier beleving aan de schaatssport op recreatief niveau. Dit 
willen wij bereiken middels:
• het bevorderen van het schaatsenrijden in het algemeen en 

langebaanschaatsen en marathonschaatsen in het bijzonder;
• het verzorgen van trainingen voor de wedstrijdschaatser en de 

recreatieve schaatser;
• het waar mogelijk organiseren van onderlinge wedstrijden op 

natuurijs en op kunstijs;
• het actief stimuleren en selecteren van potentieel talent voor 

verdere training op gewestelijk en landelijk niveau;
• maximaal gebruik te maken van natuurijs zowel op de 

landijsbaan als door het mede organiseren van toertochten 
(Molen- en Merentochten)



Haalbaarheidsonderzoek 
Combibaan Warmond

• Voldoende behoefte aan een skeelerbaan/combibaan in 
Warmond

• De aanleg technisch uitvoerbaar
• De bemensing met vrijwilligers geen probleem



Huidige situatie

• Momenteel trainen de meeste wedstrijdrijders op de 
skeelerbaan in Lisserbroek. (op dinsdag nu +/- 40 rijders)

• Op de skeelerbaan Lisserbroek  worden we beperkt in de 
trainingsmogelijkheden door drukte op de baan en de 
beschikbare tijden. 

• Skeelerbaan Lisserbroek ligt niet in de regio waar onze leden 
vandaan komen, dat hindert met name de (jonge) jeugd en de 
recreatieve rijders om er gebruik van te maken.



• De WIJC heeft bijna 2400 leden waarvan 200 actief trainend op de 
kunstijsbanen Leiden, Haarlem en Den Haag.

• Jeugd: mini’s tot en met pupil (6-12 jaar)
• Junioren: junior  C tot en met junior A (13-18jr)
• (neo) senioren/ masters: vanaf 19 jaar tot ???

• oudste trainende lid is momenteel 76 jaar! 

• Recreanten: Van junior tot en met master
Van beginner tot oud wedstrijdrijder

• die lekker willen schaatsen maar vooral ook beter willen leren 
schaatsen. 

• Van de trainende leden komen er 48 uit gemeente Leiden 
• Van alle leden komen er ruim 1000  uit gemeente Leiden 

(merendeel Merenwijk)



Welk type combibaan ?

De hoogwaardige ijskwaliteit welke mogelijk is op de landijsbaan 
mag niet lijden onder de combibaan!



• De nevel-/sproei-combinatiebaan
• Skeelerbaan meestal 400m, breedte 10m
• Voordelen

• Zeer snel ijs: bij strenge vorst reeds na 1 nacht
• Nadelen

• In principe alleen ijs op skeelerbaan
• Arbeidsintensief en kostbaar
• Niet gehele veld onder water

• Indien dat wel dan verlies ijsdagen

• De landijs-combinatiebaan LCB a
• Skeelerbaan 400m met alleen ijs op skeelerbaan

• Opbrengen waterlaag van 2-10cm water
• Voordelen

• Weinig arbeidsintensief
• Nadelen

• Drempelrand om baan heen
• Klein schaatsoppervlakte



De landijs-combinatiebaan LCB b

• IJs over gehele veld inclusief skeelerbaan
• +/- 30 cm water op veld
• Voordelen

• Minder gevoelig voor dooi overdag dan type LCB a
• Niet arbeidsintensief

• Nadelen
• Meer vorst nodig



De keuze
• De keuze is gemaakt voor een landijscombinatiebaan LCB b

• Het gehele veld inclusief skeelerbaan onder water
• zoals ook momenteel wordt gedaan
• slechts  5-7 cm (ipv 30cm!!) water boven het hoogste punt
• Keuze asfalt LCB a (ivm invriezen)

• IJsbaan geschikt voor iedereen
• Langebaan-, IJshockey- en kunstschaatsen



Welk formaat en extra’s en waarom?

• De lengte baan 300m, breedte minimaal 6m (wedstrijdeis)

• Extra trainingsmogelijkheden 

• Een “oog” voor bochtentraining 

• Een X waarbij het oog is gecombineerd met een extra bochtdeel 

• een 200m wedstrijdbaan te kunnen uitzetten 

• Een asfaltplein te hebben is voor beginners en voor speciale 

vaardigheidsoefeningen 





Samenvatting
• Er is voldoende behoefte aan een skeelerbaan. 

• De exploitatie is bij aanvang en bij slechts minimale behoefte reeds 
kostendekkend.

• De realisatie is technisch uitvoerbaar.

• De bedoeling is dat de baan optimaal gebruikt gaat worden

• Niet alleen als trainingsfaciliteit voor de WIJC en andere ijs/skeelerclubs

• Juist ook door de inwoners van Teylingen en gemeenten uit de omgeving.



• Trainingsfaciliteit trainingsgroep van de Warmondse IJsclub
• Wedstrijdrijders / Recreanten / Jeugd

• Trainingsfaciliteit trainingsgroepen uit directe 0mgeving
• o.a. SchaatsTrainingsgroep Sassenheim-Kagermeer

• Trainingsfaciliteit selectie Gewest Zuid-Holland inline skaten
• De Technische Commissie Zuid Holland (GTC) heeft aangegeven de 

baan te willen gebruiken. 

• Organisatie van wedstrijden inline-skaten op de baan
• Meedraaien in de bestaande competities
• Laagdrempelige wedstrijden voor lokale jeugd



• (Introductie)lessen inline-skaten voor (lagere) scholen 
uit gemeente Teylingen en omliggende gemeentes
• In het kader van schoolsport (lees gymlessen)
• Losstaande cursussen i.s.m. Stichting Combibrug 
• Ter stimulatie van sport in het algemeen en schaatsen 

en inline-skaten in het bijzonder
• Zodoende nog meer instroom van (jonge) leden om de 

continuering van de vereniging te borgen

• Bij de KNSB kunnen  aanhangwagens gevuld met skates en 
beschermingsmateriaal  gehuurd worden tegen lage bedragen.

• Dit geeft de mogelijkheid om in een aansluitende periode alle leerlingen van 
de (basis)scholen uit de omgeving langskomen voor één of meerdere clinics 
door gediplomeerde (inline-skate) trainers in het kader van het 
sportonderwijs.



• Clinics leden van de samenwerkende IJsclubs Teylingen
• Voor Jeugd en volwassenen

• Clinics voor bedrijven en instellingen
• Momenteel worden in de winter op IJsbaan Leiden voor deze 

groepen door de WIJC al schaats-clinics gegeven
• Hooguit paar keer per jaar

• Openstelling voor publiek buiten trainingsuren en 
verhuurde uren om.
• Bij voorkeur , indien financieel haalbaar, gratis toegang 



• Nagenoeg alle trainingen ‘s avonds bij daglicht
• “hopelijk” alle doordeweekse avonden (18.00-20.00/20.30 uur)

• Eerste jaar verwachting  3 avonden
• Max. 50-75 rijders tegelijk
• Parkeren op eigen terrein of op de fiets
• Eind september mogelijk kunstlicht

• LED verlichting mn Richting Dekker

• Clinics jeugd overdag tijdens schooltijden
• 1 à 2 klassen tegelijk
• Op de fiets

• Openbaarstelling
• Overdag
• Controle op overlast



• Jeugdwedstrijden Skeelercup
• 1 à 2 avonden per jaar 
• Bij daglicht

• Mogelijk 1 landelijke wedstrijd per jaar
• Weekend overdag

• Clubcompetitie
• Tijdens trainingsavonden WIJC
• Zelfde rijders als op training
• Geen geluidsinstallatie



• Lichtoverlastminimaal

• Geluidsoverlast gelijk of minder als bij huidige trainingen
• Bij wedstrijden max. 4 avonden en 1 dag per jaar geluidsinstallatie

• Verkeer duidelijk toename 
• auto’s via Warmond (actieve controle!!)
• Fietsers meeste via Warmond deel via fietspad langs spoor
• Verwachte toename nauwelijks in vergelijk met gebruik door 

Dekker/Golfbaan 



• Verdwijnen grasland/sportveld

• Natuur voor in plaats
• Vlinderidylle

• Langs de rand / struweel

• Plasdraszone sloot zuid-oostzijde (wilgenrij zijde Merenwijk)



• 1ste kwartaal 2017 toestemming Algemene Ledenvergadering WIJC

• 2de kwartaal 2017 start aanleg

• 2de kwartaal 2017 opening



F i n.


