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Eindelijk schaatsen in

Rotterdam
“Dat ik dit nog mee mag maken”, zijn de letterlijke 

woorden van Wim de Graaff als hij voor het eerst over 
het ijs van Schaatsbaan Rotterdam rijdt. De 82-jarige 
geboren Rotterdammer was in 1956 de laatste uit de 

havenstad die Nederlands kampioen allround werd. Hij 
had, net als veel stadsgenoten, de moed al opgegeven 
dat Rotterdam ooit nog een schaatsbaan zou hebben. 
Jaren werd er aan gewerkt, vele plannen sneuvelden. 

Maar sinds deze winter wordt er weer geschaatst in de 
Maasstad. In een unieke accommodatie.
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Hoewel er in de omgeving van Rotterdam voldoende 
ijsbanen zijn - Den Haag, Utrecht, Breda, Amsterdam, 
Tilburg en zelfs Haarlem ligt binnen een uur reisafstand 
- snakte de havenstad toch al vele jaren naar een eigen 
ijsbaan. Verschillende initiatieven sneuvelden vroegtijdig. 
Zo’n twintig jaar werd erover gesteggeld. Maar toen was 
daar ineens het ondersteuningsproject Stadsinitiatief 
Rotterdam. De gemeente ondersteunt met dit project 
ondernemers met ideeën voor een mooiere en aantrek-
kelijkere stad. De Rotterdammers mogen zelf stemmen op 
het beste idee. Te winnen: twee miljoen euro.

En: belofte maakt schuld. “We hadden de toezegging 

gedaan dat ‘als alle Rotterdammers op de schaatsbaan 
zouden stemmen, ze nog deze winter zouden kunnen 
schaatsen’”, kan algemeen directeur Robbert Wever zich 
herinneren. Toen de schaatsbaan op 1 juni 2013 dan 
ook écht gekozen werd als beste idee, zorgde dat voor 
behoorlijk wat hectiek.

De initiatiefnemers van Schaatsbaan Rotterdam beoogden 
een compleet nieuwe benadering voor de realisatie van 
een schaatsbaan. Hun oog was gevallen op een sportloca-
tie waar al veel faciliteiten aanwezig waren: de hockey-
velden van Leonidas aan het Toepad. “Het terrein van de 
schaatsbaan kan dan een dubbele functie vervullen”, zegt 
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Robbert. “Veldsporten in het voorjaar, de zomer en het 
najaar, schaatsen in de winter. Het terrein wordt hierdoor 
het gehele jaar ten volle benut. Zodoende valt de investe-
ring voor de schaatsbaan vele malen lager uit en kunnen 
diverse voorzieningen gedeeld worden.”

Maar omdat er tot ergens in oktober gewoon gehockeyd 
moest worden op de aan te leggen ijsbaan, kon er in juni 
nog niet meteen begonnen worden met de bouw. Krap 
zes weken voor de eerste klappen op het ijs gemaakt 
moesten kunnen worden, werd er gestart met de bouw. 
Na twintig jaar knokken voor een eigen ijsbaan moest 
die droom in zes weken tijd worden gerealiseerd. Vanaf 
29 november moest er geschaatst worden. Jaarlijks zal 
er in Rotterdam een volledige wedstrijdbaan van 400 
meter lang aangelegd worden én een funschaatsbaan van 
achthonderd vierkante meter voor beginnende schaatsers, 
kunstschaatsers, ijshockey en curling.

Als groot schaatsliefhebber trok ik op vrijdag 18 okto-
ber naar Rotterdam, voor een gesprek met Joris Post, 
de marketingman van de ijsbaan. Het weekeinde ervoor 
heeft het enorm geregend en het resultaat is goed te zien 
bij aankomst. Grote diepe sleuven waar de koelleidingen 

doorheen lopen, zijn ingestort en volgelopen met water. 
Alles moet weer vrijgemaakt worden. Ik twijfel of ze dat 
gaat lukken in een paar weken tijd.

Het geraamte van de funbaan staat er al, maar op de 
twee kunstgrashockeyvelden zijn slechts wat leidingen 
te zien die door het gras steken. “Het materiaal voor de 
400 meterbaan wordt dik twee weken voor de opening 
geleverd”, legt Joris me uit. “We hebben inderdaad maar 
zeventien dagen om die hele baan op te bouwen. Het 
wordt hard werken, maar het gaat wel lukken!”

Zeventien dagen, voor een complete ijsbaan... Op 29 
november is de officiële opening, dan zullen we het wel 
zien. Tijdens de bouw kijk ik dagelijks op Facebook. Ik 
krijg steeds meer zin om te gaan schaatsen, want de baan 
wordt met de dag mooier en groter.

En inderdaad: ze halen het. Op 29 november is de of-
ficiële opening van de schaatsbaan in Rotterdam. “Er is 
waanzinnig werk geleverd met veel en zeer betrokken 
mensen. Het resultaat is prachtig”, wordt er verteld. Sinds 
30 november kan er geschaatst worden in Rotterdam. Tot 
ongeveer 1 maart 2014 is de baan open. Om dan in de 

De Schaatsbaan Rotterdam 
is bedoeld voor jong en oud. 

Naast de 400 meterbaan 
(foto links) is er ook een 

funbaan (foto rechts).



 PRIMEUR

De Schaatsbaan Rotterdam heeft een primeur: de eerste Nederlandse ijsmammoet. In 
Het Natuurhistorisch IJs, onder de funbaan, ligt een levensgrote wolharige mam-
moet - de 22.500 jaar oude Yukagir mammoet - precies zoals het uitgestorven dier 
met huid en haar in het Siberische ijs gevonden werd. De mammoet is een outdoor 
verlenging van de tentoonstelling ‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’ in het Natuurhisto-
risch Museum Rotterdam, waar echte fossiele (mammoet)botten te zien zijn. 

Kijk voor informatie op www.schaatsbaanrotterdam.nl.
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komende winters weer open te gaan. “Dat was een voor-
waarde bij het winnen van het Stadsinitiatief”, legt Joris 
uit. “De ijsbaan wordt in elk geval vijf jaar opgebouwd.”

En misschien komt het wel zover dat er wedstrijden ver-
reden gaan worden; de schaatsbaan heeft offi ciële ISU-
afmetingen. De organisatie is in gesprek met de KNSB om 
er een marathon te houden. Bij mooi weer en wedstrijden 
gaat de tent open en is er over de hele baan zicht op de 
schaatsers. En anders is het een heel lange slurf waar je 
doorheen schaatst. Een unieke ervaring, weet ik nu.

Rotterdam is trots op haar ijsbaan. D66-wethouder Korrie 
Louwes vertelt dat nog nergens ter wereld dit concept 
van een ‘ritsbare ijsbaan’ is vertoond. “Ik vind het winst 
voor de stad dat je ook voor de grote investeringen 
kunt vertrouwen op de creativiteit en het organiserend 
vermogen van de Rotterdammers”, zei ze bij de opening. 
“Als gemeente moeten wij hierin veel meer faciliterend 
zijn en het initiatief juist aan de inwoners zelf overlaten. 
Dat levert uiteindelijk veel meer op: ze doen het anders, 
goedkoper en bovendien zijn bewoners ondernemender 
dan de gemeente.”

DOOR WIM IJPELAAR


