Overheid houdt schaatsbanen overeind
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IJsbaan De Meent in Alkmaar.
In de afgelopen weken - toen het soms leek of de Indian Summer tot de kerst zou aanhouden - werden in
de 22 ijsbanen die Nederland rijk is de voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen getroffen. Naast het
slijpen van de schaatsen, het maken van ijs en het indelen van de roosters is in die periode ook een
nadrukkelijke taak weggelegd voor de exploitant om de begroting sluitend te krijgen. Want de exploitatie
van kunstijsbanen is tot op heden nog nergens winstgevend gebleken. Zelfs in Nederland, het grootste
schaatsland van de wereld, is overheidssteun noodzakelijk voor het overeind houden van de
kunstijsbanen.
De overheidssteun is aanvullend op de inkomsten uit verhuur, pacht, horeca, contributies en entreekaartjes.
De inkomsten uit de verkoop van losse kaartjes is een belangrijke post op de begroting. Het Mulier
Instituut zocht uit welke prijzen door de ijsbanen gehanteerd worden voor een los kaartje voor volwassenen in
het schaatsseizoen 2014/2015 (figuur 1). Gemiddeld schaats je in Nederland voor 6,91 euro op een
kunstijsbaan, dat is ongeveer anderhalf keer meer dan je betaalt voor een eenmalig zwembadbezoek.

‘’Gemiddeld schaats je in Nederland voor 6,91 euro op een kunstijsbaan, dat is ongeveer anderhalf
keer meer dan je betaalt voor een eenmalig zwembadbezoek’’
Alkmaar, Leiden en Rotterdam zijn aan de goedkope kant (circa 5 euro), Utrecht, Den Haag en Eindhoven zijn
relatief duur (circa 8 euro).
De uitschieter is Biddinghuizen met 15,00 euro. De prijzen zijn vrijwel overal iets gestegen ten opzichte van de
winter van 2013/2014. De verklaring voor de verschillen moet dus verder in het verleden worden gezocht, en
zou wel eens kunnen samenhangen met de mate van steun door de plaatselijke gemeente. Misschien dat de
schaatsgekke Nederlander pas echt wakker wordt als koning winter het schaatsen gratis maakt?

Figuur 1: Toegangsprijzen kunstijsbanen in Nederland 2014/2015 (prijs voor eenmalige toegang
volwassene)
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