Burgum, 3 december 2015.
Draagvlak IJsclub “Bergum” aangaande 400m¹ asfaltbaan op nieuw aan te leggen ijsbaan te
Burgum.

IJsclub “Bergum” is een natuurijsclub met zo’n 750 verstrekte gezinskaarten, hetgeen inhoud
dat de IJsclub “Bergum” ongeveer 2500 leden heeft. Daar komt bij dat, als er ijs is, er ook
nog vele honderden “losse” bezoekers op de ijsbaan afkomen.
De IJsclub “Bergum” vertegenwoordigt een groot deel van de Burgumer bevolking.
We weten allemaal dat het klimaat verandert en dat de winters zachter worden. Maar als er
vorst is, is dat vaak maar voor een korte periode. Om in een dergelijk kort tijdsbestek een
grote watermassa, zoals de ijsbaan nu is, te laten veranderen in een betrouwbare ijsvloer is
dan niet mogelijk. Met de komst van een verharde 400m¹ baan kan er op deze baan een
waterlaag van 10cm worden aangebracht welke na een paar nachten matige vorst geheel
bevroren is zodat er geschaatst kan worden. Wat weer een plus is voor onze 2500 leden.
Het zou dan ook jammer zijn om de kans die zich nu voordoet, aan de bevolking voorbij te
laten gaan. De IJsclub “Bergum” stelt haar ijsbaan terrein graag ter beschikking voor een
400m¹ verharde baan. De huidige ijsbaan wordt in het kader van het Wetter- en Willepark
naar aanleiding van de aanleg van de Centrale As ook al 10.000m² kleiner. Dit alles uiteraard
in goede samenspraak met de IJsclub “Bergum”.
Het verlies van deze m² wordt gecompenseerd door de aanleg van een nieuwe verbeterde
kleinere ijsbaan met de daarbij horende randvoorwaarden. Maar wat zou het nu mooi zijn om
tijdens de aanleg van de nieuwe ijsbaan werk met werk te maken en een verharde 400m¹
baan op de ijsbaan aan te leggen.
Tevens is de IJsclub “Bergum” bezig met de realisatie van een nieuw ijsbaangebouwtje
welke gesitueerd is aan de oostzijde van de nieuw aan te leggen ijsbaan bij het nieuwe grote
parkeerterrein. Met het realiseren van een ijsbaangebouwtje op deze locatie behoort de
parkeeroverlast op de Prins Willem Alexanderstraat tot het verleden.
De nieuwbouw wordt gefinancierd door de NAM i.v.m. de bodemdaling t.g.v. de gaswinning,
de IJsclub “Bergum” is zelf niet financieel krachtig genoeg om zulke kosten te dragen. Dit
nieuwe onderkomen kan tijdens de zomermaanden maart-oktober verhuurd / in bruikleen
gegeven worden door IJsclub “Bergum” aan verenigingen welke gedurende de maanden
maart-oktober gebruik maken van de verharde 400m¹ baan.
Met de aanleg van een 400m¹ verharde baan op de ijsbaan, zullen/kunnen er nieuwe
verenigingen in het leven worden geroepen, welke gebruik kunnen gaan maken van deze
verharde 400m¹ baan (skeelerclub, wielerclub, hardloopclub enz.). Denk ook eens aan de
scholen, die er bepaalde sporten tijdens de uren van de lichamelijke opvoeding op uit
kunnen oefenen.
Namens IJsclub “Bergum”.
Lykele Gerrit Westerhof
Secretaris.

