
Huidige situatie 
In de afgelopen winter is er twee maal een 
vorstperiode geweest waarin op de ijsbanen van 
Ouwerkerk en Dreischor zo’n zeven dagen volop 
geschaatst kon worden.  
De ijsbaan van Nieuwerkerk bleef tot teleur-
stelling van velen in de achterliggende winter 
weer eens gesloten. 
De vijver die als ijsbaan gebruikt wordt, is een 
uitloper van een oude kreek (Steenzwaan) en 
heeft een zoute bodem, daarnaast zijn de bodem 
en het water verontreinigd door de uitwerpselen 
van de vele eenden die de vijver bevolken, dit zijn 
redenen waarom het water zo slecht bevriest en 
het ijs dus zo lang gevaarlijk blijft. 
Ook wordt de ijsvorming vertraagd door de 
eenden zelf die zo lang mogelijk een wak in het ijs 
open houden. De eenden kunnen pas worden 
opgehokt als het ijs sterk genoeg is om er over 
heen te lopen om de dieren te vangen. Dit is dus 
altijd te laat omdat het grote wak wat de eenden 
zolang openhouden pas na het verwijderen van 
de dieren kan dichtvriezen. 
Ook de ligging van de vijver bevordert een snelle 
ijsvorming niet: er is weinig beschutting tegen de 
wind wat zg. windwakken tot gevolg heeft.  
Naast de hierboven beschreven omstandig-
heden is het ook nog zo dat er voor een flinke 
groep schaatsers simpelweg geen ruimte is 
omdat de ijsbaan op de vijver zich door haar 
vorm en beperkte afmetingen niet leent voor 
hardrijders. 
  

Gevaarlijk 
Door het slecht dichtvriezen en de langzame ijs-
aangroei komt het ieder jaar wel voor dat er, 
met name kinderen te vroeg het ijs opgaan en er 
door zakken. 
Mede doordat de vijver vrij diep is, spreekt het 
voor zich dat dit levensgevaarlijke situaties zijn. 

Nieuwe locatie  
Afgelopen winter heeft de ijsvereniging contact 
opgenomen met de dorpsraad over de mogelijke 
locatie van een nieuwe ijsbaan. 
Het gaat om een deel van het (deels 
braakliggende) volkstuinencomplex. 
Vervolgens is door het bestuur van de ijs-
vereniging overlegd met de inmiddels opgerichte 
vereniging van volkstuinders om tot een accep-
tabele verdeling van de totale ruimte te komen. 
Een en ander heeft geresulteerd in de beschik-
baarheid van een aaneengesloten terrein met 
een totale oppervlakte van ca. 7.000 m2, 
waarop het mogelijk moet zijn een ijsbaan van 
ca. 6.000 m2 te realiseren. 
 
Soort ijsbaan 
Het bestuur van de ijsvereniging heeft zich de 
afgelopen maanden verdiept in de mogelijkheden 
die er zijn om tot de aanleg van een (natuur)-
ijsbaan te komen. 
Er is contact geweest met verschillende ijsvere-
nigingen in de buurt en er is rondgekeken hoe 
zaken daar zijn geregeld, ook zijn er contacten 
geweest met de K.N.S.B., die op dat gebied de 
nodige kennis in huis heeft en verenigingen 
adviseert. 
Na afweging van zaken is een plan opgesteld 
voor de aanleg van een ijsbaan op het huidige 
maaiveldniveau. 
Hiervoor is het nodig een zware kunststof folie 
aan te brengen op ca. 40 cm onder het 
maaiveld en deze weer met dezelfde 40 cm 
grond af te dekken, zodat als het ware een grote 
kuip ontstaat, omringd door een dijkje van ca. 60 
cm hoogte. 
In het najaar kan deze baan dan onder water 
worden gezet, ca. 30-40 cm diep, zodat na en-
kele nachten met matige vorst een veilige en 
snel bruikbare ijsbaan kan ontstaan. 

   
  Pad naar Unastraat 

 
                   Zijde langs parallelweg/rijksweg 

 

Realisatie 
Om tot uitvoering van dit plan te komen is een 
samenwerking tussen ijsvereniging, dorpsraad 
en de gemeente noodzakelijk. 
Het is zo goed als zeker dat de grond door de 
gemeente ter beschikking wordt gesteld, maar 
daarnaast is er een flink geldbedrag nodig voor 
de eigenlijke aanleg. 
De ijsvereniging beschikt nauwelijks over finan-
ciële middelen, de daadwerkelijke aanleg is dus 
afhankelijk van het feit of de gemeente een deel 
van de kosten voor haar rekening wil nemen. 
Door de vereniging zal een plan worden opge-
steld om via bepaalde acties ook zelf geld voor 
de aanleg binnen te krijgen.  
Daarnaast is het de bedoeling de kosten van de 
aanleg zoveel als kan te beperken door zelf de 
handen uit de mouwen te steken.  
Samen met de dorpsraad wordt momenteel een 
aantal zaken onder de loep genomen zoals het 
beheer en gebruik van het terrein in de zomer. 
 

De winter staat voor de deur   
Wanneer het inderdaad voldoende vriest in de 
komende winter, dan is het te hopen dat er nog 



eens geschaatst kan worden op de vijver aan 
het Slingerbos. 
De ijsvereniging zal zich ook dan weer inzetten 
om de baan zo goed als mogelijk te beheren. 
Voor het praktische beheer zou een uitbreiding 
van het aantal vrijwilligers die zich hiervoor 
inzetten van harte welkom zijn! 
 
Steun 
Langs deze weg willen we u om steun vragen. 
Steun voor de plannen die er zijn en steun voor 
het werk wat hopelijk op handen is. 
U kunt de ijsvereniging op verschillende 
manieren bijstaan: 
1. door lid (of donateur) van de ijsvereniging te 
worden of te blijven, zodat u de vereniging 
financieel steunt. 
2.  door u op te geven als hulp/vrijwilliger bij de 
aanleg of bij het baanbeheer. 
 

Binnenkort komt iemand van de ijsvereniging bij 
u aan de deur om de antwoordstrook en evt. de 
contributie op te halen. Wanneer u al lid bent 
hoeft u de strook niet in te leveren, maar wij 
vragen u toch te overwegen u via de strook op te 
geven als vrijwilliger bij de aanleg en/of beheer. 
 

Naast steun van leden of donateurs hopen we 
ook op ondersteuning van de ondernemers uit 
de buurt, die wanneer het zover is, de vereniging 
willen helpen bij het uitvoeren van de plannen  
 

Contributie 
De contributie voor deze winter is vastgesteld op  
E 2,50 per persoon en E 6,-- per gezinslid-
maatschap (vanaf 3 gezinsleden van 12 jaar of 
ouder). 
Kinderen tot 12 jaar zijn vrijgesteld van 
contributie en hebben zo vrij toegang tot het ijs. 
 
 

Informatie 
Heeft u ideeën of wilt u meer informatie?  
Bel dan (na 19.00 uur)  met Gerrit Brouwer, tel 
641602 of met Sam Flikweert, tel 641003 of 
mail  naar: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl. 
___________________________________________ 
 

ANTWOORDSTROOK 
 

voor nieuwe leden, donateurs of vrijwilligers 
 
 

 Ja, ik / wij wil(len) lid worden van IJsvereniging 
Nieuwerkerk  voor E 2,50 p.p./jaar en steun(en) 
zodoende de plannen die er zijn voor de realisatie van 
een nieuwe ijsbaan. 
 
 

Ja, ik / wij wil(len) donateur worden van 
IJsvereniging Nieuwerkerk voor min. E 2,50 p.p./jaar 
en steun(en) zodoende de plannen die er zijn voor de 
realisatie van een nieuwe ijsbaan. 
 
 

Ja, ik wil de ijsvereniging helpen door de handen 
uit de mouwen te steken bij de aanleg of het beheren 
en onderhouden van de ijsbaan. 
  
 

 

NAAM: …………………………………………………………………………………. 
 
 

ADRES: ………………………………………………………………………………… 
 
 

TEL.: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

HANDTEKENING: ………………………………………………………………. 
 

 
  

Deze antwoordstrook wordt bij u opgehaald. 

   November 2003 

Nieuwsbrief 

IJSVERENIGING NIEUWERKERK 
 
 
De ijsvereniging van Nieuwerkerk bestaat 
komende winter officieel 25 jaar. 

Op 26 januari 1979 kwam een aantal 
plaatselijke schaatsliefhebbers bij elkaar en 
werd de vereniging opnieuw opgericht / 
doorgestart. 
Nu, 25 jaar later, is de doelstelling van de 
ijsvereniging nog onveranderd, namelijk: 

zorgen dat er op het dorp geschaatst kan 
worden wanneer dit na genoeg vorst mogelijk 
wordt. 
 
Het bestuur van de vereniging constateert 
echter al jarenlang een ontevredenheid onder 
haar leden en onder de inwoners van 

Nieuwerkerk in het algemeen voor wat betreft 
de schaatsmogelijkheden op het dorp. 
 
Het is daarom dat, nu een alternatieve locatie 
zich aandient, het bestuur van de ijsvereniging 
zich, hierin gesteund door de dorpsraad, in wil 

zetten voor de realisatie van een nieuwe 
ijsbaan.  
Een ijsbaan waarop al na enkele nach-ten vorst 
geschaatst kan worden, waar-op voldoende 
ruimte is voor iedereen en waarop kinderen 
veilig kunnen leren schaatsen.  
 
 


