
In 1991 nam clublid Peter Jiskoot het initiatief om weer een 
ijsbaan in Zeist te ontwikkelen. Het was immers al 10 jaar 
geleden dat de oude ijsbaan op landgoed Wulpenhorst werd 
opgeheven. In de Rotary Club Zeist werd gekeken naar een 
geschikte locatie. Samen met de gemeente Zeist werd een 
geschikte locatie gevonden; de gravel atletiekbaan naast Slot 
Zeist. Atletiekvereniging Fit stond immers aan de vooravond van 
een verhuizing naar een ander complex. In no time werd er 
actie ondernomen door de Rotary met gevolg dat de stichting 
IJsbaan Blikkenburg werd opgericht. Vanaf 12 december 1994 is 
de stichting inmiddels actief. Een actief bestuur en vele 
vrijwilligers trokken de kar om Zeist weer nieuw schaatsplezier 
te bezorgen. De daaropvolgende winter in 1995 was het meteen 
raak. De ijslaag werd gevormd en vele Zeister inwoners 
waaronder veel jeugd kwamen naar de baan. Helaas duurde dit 
echter maar 3 dagen vanwege de dooi. In de jaren daarop waren 
de weergoden goedgezind waardoor er op steeds meer dagen 
geschaatst kon worden. In 1996 werd er zelfs al een heuse 
Elfstedentocht met kluunplaatsen en stempelposten voor de 
jeugd georganiseerd. En tevens werd er door de Rotary gezorgd 
voor de welbekende Koek en Zopie, waarbij de opbrengst werd 
geschonken aan een goed doel. 

Na enkele jaren van genot en plezier bleek dat de ondergrond 
niet de meest geschikte was voor een ijsbaan. De Rotary en de 
gemeente Zeist zijn vervolgens gaan kijken naar oplossingen. 
Met de opkomst van de skeelersport werd een lumineus idee 
geopperd. De aanleg van een asfalt laag kon vele uitkomsten 
bieden, zowel voor het skeeleren als voor het schaatsen. Op 10 
september 2005 was het eindelijk zover. De combinatie 
schaats- en skeelerbaan werd geopend. Vele bekende 
schaatsers waren aanwezig om dit heugelijke feit te vieren. 
Tevens werd de opening van een skatepark onthult zodat ook de 
jeugd hier dagelijks gratis gebruik van kan maken. Het gebruik 
van de skatebaan, voornamelijk in het zomerseizoen tussen april 
en oktober, werd populair en met de oprichting van een 
inline-skate afdeling bij de Schaatsvereniging werd voorzien in 
een behoefte. De vereniging telt nu al een groot aantal leden 
(vooral jeugd) die inline-skaten. Ook heeft sinds 2011 SIVZ op 
sportpark Blikkenburg een eigen clubhuis naast de baan. 

De afgelopen jaren hebben de inwoners van Zeist telkens plezier 
beleefd aan het gebruik van de baan, en heeft de Rotary flinke 
bedragen opgehaald met hun Koek en Zopie in de winter zodat 
er steeds weer een maatschappelijk project kan worden 
ondersteund. Vanaf dit jaar exploiteert de Schaats- en 
Inline-skate vereniging Zeist de baan zelf. Ook deze winter staan 
de vrijwilligers van de stichting IJsbaan Blikkenburg weer klaar 
om een mooie ijsvloer te creëren wanneer het kwik gaat dalen 
en de winterkriebels weer los barsten. Daarom onze hoop, laat 
het vriezen!

Meer informatie kunt u vinden op:  www.blikkenburg.nl  en  
www.sivzeist.nl

Met dank aan:
- Jos Renes, voorzitter van SIVZ en oud bestuurslid 
  van Stichting IJsbaan Blikkenburg.
- Eelco van der Werf, bestuurslid SIVZ.

IJs- en Skatebaan
 Blikkenburg

IJs- en Skatebaan Blikkenburg bij Slot Zeist is inmiddels een begrip geworden in Zeist. Vele inwoners kunnen in de winter 
gebruikmaken van deze ijsbaan. Wanneer het hard genoeg vriest komen de vrijwilligers van De Gemeente Zeist, de stichting 
IJsbaan Blikkenburg en de Schaats- en Inline-skate Vereniging Zeist (SIVZ) in actie en leggen door middel van sproeien een 
perfecte ijsvloer aan. Wanneer het niet vriest kan men de rest van het jaar op de asfaltbaan veilig inline-skaten (de nieuwe en 
officiële naam voor skeeleren). Het Zeister Sport Magazine neemt u in vogelvlucht mee naar de totstandkoming van de ijs- en 
skatebaan:
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