Ontwikkeling IJsbaan
Buitengoed Ruinerwold

Het projectplan “Ontwikkeling ijsbaan, Buitengoed Ruinerwold” is opgesteld in
opdracht van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen. Daarvoor is een werkgroep
samengesteld.
Werkgroep:
Namen
Nico Huiskes, Dorpsbelangen Ruinerwold Berghuizen
Henk de Jonge, Dorpsbelangen Ruinerwold Berghuizen
Dirk Koning, LGR 88 (Loopgroep)
Robert Prins, IJsvereniging Ruinerwold
Martin Scheper, Zomerfeest comité Ruinerwold
……………………….
Wim Liezen, Liezen Civiel
Peter de Boer, GoedGeplant
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Ruinerwold
Ruinerwold is een typisch plattelandsdorp, maar ook een zich
onderscheidend dorp. Een dorp met veel energie en saamhorigheid. Dat
mag wel blijken uit de vele evenementen die in Ruinerwold georganiseerd
werden en worden, zoals grote muziekfestijnen, de steeds groter wordende
Oldtimerdag, de Dijkhuizenrun, de Kroeg-tot-Kroegloop, de Perenpluk en
de Perenbloesem wandeltocht. Daarnaast kent Ruinerwold een rijk
verenigingsleven zowel op sport als cultuurgebied.
Toch zie je ook in Ruinerwold de moderne invloeden van individualisme en
een gebrek aan beweging, met name bij de jeugd. Het is belangrijk om dit
tijdig te signaleren en voorwaarden te scheppen om de sociale contacten te
bevorderen en het bewegen in algemene zin te stimuleren.
Het voorgelegde plan is zo veelomvattend dat het uitstekend past om een
bijdrage te leveren, deze doelstelling te verwezenlijken.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Ruinerwold is een actief dorp en kenmerkt zich door samenwerking als er
iets moet worden georganiseerd. Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
staat dicht bij de inwoners. Alle geluiden uit het dorp die ons bereiken
proberen wij op te pakken. Zo ging het ook met een ingekomen wens voor
een skatepark op de ijsbaan. Deze wens is de aanleiding geweest om eens
breed te onderzoeken wat er nog meer leeft onder de bevolking om onze
ijsbaan/evenemententerrein breder te gaan benutten. De huidige inrichting
en gebruik van de ijsbaan is niet optimaal. Het veranderende klimaat en de
te korte vorstperiodes zorgen ervoor dat de Ruinerwoldse IJsbaan minder
snel verandert in een sterke ijsbaan.
Er staan een aantal criteria vast; er moet altijd geschaatst en gefeest
kunnen worden op het terrein.

1.2 Proces
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft het initiatief genomen om
alle verenigingen en scholen voor een brainstormsessie uit te nodigen.
Insteek van de bijeenkomst was om te bespreken wat wij nog meer zouden
kunnen doen met de ijsbaan en het omliggende terrein. Wij hebben in
Ruinerwold geweldig mooie sportfaciliteiten, waaronder een prachtige
ijsbaan. De ijsbaan wordt ook gebruikt als evenemententerrein; in
september wordt het terrein gebruikt voor het zomerfeest. Maar wat zou
er nog meer kunnen op deze prachtige plek in het dorp?
Alle aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en
scholen hebben veel input gegeven. Daarnaast is per mail, n.a.v. de
uitnodiging, ook nog informatie aangeleverd.

2. Doelstelling, projectafbakening en resultaat
2.1 Doelstelling
De doelstelling van het project is om het terrein te ontwikkelen tot een
nieuw multifunctioneel terrein met als basis de huidige ijsbaan met
evenemententerrein. Hierbij kan een ontwikkeling plaatsvinden waarbij de
mogelijkheden voor een gemeenschappelijk en veilig gebruik van het
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terrein wordt versterkt. Daarnaast wordt een leefbare inrichting gecreëerd
met een groene uitstraling.

2.2 Projectafbakening

•
•
•

Dit project omvat:
•
•
•

Het terrein vanaf Dijkhuizen tot aan het weiland van Fam. Werners
De totale lengte is ca. 228 m1 en de breedte van het werkgebied
omvat is ca. 95 m1
De totale oppervlakte van het werkgebied omvat ca. 18.500m2

2.3 Resultaat
Na de uitvoering van het werk is de ijsbaan vernieuwd en is er een terrein
met diverse sport- en spel mogelijkheden aanwezig. De ruimte is opnieuw
ingericht en biedt een duurzame, leefbare en groene verblijfsomgeving. De
inrichting wordt uitgevoerd met hoogwaardige materialen zodat er
wedstrijden gespeeld kunnen worden volgens de richtlijnen van de diverse
Koninklijke Nederlandse Bonden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Uitgangspunten en randvoorwaarden
3.1 Bestemmingsplan
Naast de basiseisen schaatsen en feesten, is er gekeken naar de
multifunctionaliteit van dit grote terrein.
Wij hebben alle genoemde ideeën en eisen samengevat:
•
•
•

IJsbaan (wedstrijdbaan) van 400 meter
Meer kans op schaatsen op de ijsbaan
Voldoende ruimte om de jeugd te kunnen laten schaatsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer verharde meters feestterrein met de mogelijkheid tot het
gebruik als opstelling versierde wagens
Gezamenlijke huisvesting ijsbaan en zomerfeest (opslag materialen)
Bereikbaarheid voor aanvoer groot materieel (i.v.m. feesttent,
kermis)
Sociale cohesie wordt vergroot
Parkeren
Skateboardpark
Basketbal
Skeeleren
Atletiekbaan
Outdoor en fitness mogelijkheden
Wandelen
Mountainbiken
Mogelijkheid om voorstellingen in de buitenlucht te kunnen geven
Tribune
Verlengstuk van de scholen sport en bewegen (buiten sporten)
Verkeersplein om VVN examens basisscholen (veilig) te kunnen
organiseren
Marktterrein
Openbare toiletten
Energie projecten inpassen
Multifunctionele ondergrond om diverse activiteiten te kunnen
organiseren
Meer verbinden en integreren binnen het sportpark
Iedereen kan er terecht (jong/oud)
Ontmoetingsplek
Hondentoilet/uitlaatzone voor honden
Georganiseerd en/of individueel kunnen gebruiken
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3.2 Dorpsvisie Ruinerwold
Dorpsvisies geven de ideeën en verwachtingen van de inwoners van de
dorpen. Wat moet er in een dorp veranderen? Wat moet er behouden
blijven? Denk aan bijvoorbeeld woningbouw, de functie van het dorpshuis,
het voortbestaan van verenigingen of het bevorderen van sport
mogelijkheden.
In de loop van 2021 wordt de nieuwe dorpsvisie Ruinerwold/Berghuizen
aangeboden aan het college. In deze dorpsvisie zijn vijf hoofdthema’s
onderscheiden. Sport is hiervan een belangrijk thema:
“Bezoekers die regelmatig in Ruinerwold komen zien langzaam maar zeker
een buitensport mogelijkheden ontstaan, waarbij alle mogelijkheden zijn
benut om bezoekers de beleving van een gezellig en leefbaar dorp te laten
ervaren.”

3.3 Ambitieniveau
Het ambitieniveau van de openbare inrichting is dat er binnen twee jaar
een multifunctioneel terrein ontstaat waar jong en oud zowel individueel
als in teamverband kan sporten en bewegen.
.
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4. Problematiek
4.1 Openbare ruimte
Buitengoed is een belangrijk, centraal element in het dorp. De
sportmogelijkheden kent vele functies tegelijkertijd:
Daarnaast zijn het dorpshuis, de sporthal en de brede school naast de
sportvelden van de plaatselijke korfbalvereniging KIOS, voetbalvereniging
Ruinerwold VVR en tennisbanen gelegen. De Christelijke Basisschool de
Arendsvleugel is op loopafstand.

4.2 Scholen

4.3 Sportverenigingen

CBS De Arendsvleugel en OBS De Dissel worden dagelijks bezocht door ca.
300 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Met het oog op een
mogelijke ontwikkeling van Buitengoed zal dit aantal naar verwachting de
komende jaren stabiliseren dan wel toenemen. Het brede aanbod van
mogelijkheden op Buitengoed kan, niet alleen onder schooltijd maar ook
na schooltijd, benut worden. Het Buitengoed zal een belangrijke schakel
worden tussen de scholen en buitenspelen. Zowel in de zomer als in de
winter. Hier liggen ook kansen voor de buitenschoolse opvang en niet te
vergeten voor de Koningsspelen die zich jaarlijks buiten afspelen.

Buitengoed zal een belangrijke plaats gaan innemen voor verdere
ontplooiing van de sportclubs. Het hele jaar door kan er gewerkt worden
aan de conditie dan wel spierontwikkeling. Door de vele mogelijkheden wat
Buitengoed te bieden heeft, kan er een afwisselend trainingsprogramma
worden aangeboden. Hardlopen , fitness, skatebaan, schaatsen, basketbal
en wat al niet meer kan worden uitgeoefend op dit terrein.
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5.2 Ambitie

5. Buitengoed Ruinerwold
5.1 Visie
De dorpsvisie Ruinerwold benoemt een aantal doelstellingen:
•
•
•

Vergroten van de leefbaarheid;
Verbeteren van de verkeersveiligheid;
Realiseren van een groenere woonomgeving.

Deze doelen sluiten aan op het beleid van de gemeente zoals verwoord in
verschillende beleidsdocumenten zoals de structuurvisie 20301 en het
GVVP
https://www.dewolden.nl/fileadmin/de_wolden/PDF/Collegebesluiten/202
0/2020-09-29/GVVP_De_Wolden_-_Uitvoeringsprogramma.pdf
In de gekozen inrichting van Buitengoed zijn deze thema’s verder
uitgewerkt. Daarbij blijkt dat een ambitie vaak een of meerdere
doelstellingen raakt. De doelstelling vergroten van de leefbaarheid heeft
daarbij niet alleen betrekking op het fysieke verbinden van de onderlinge
relaties, maar ook het verbinden van het verleden, heden en toekomst. Een
ambitie als een groene woonomgeving raakt de doelstelling leefbaarheid.
De meeste ambities in de visie op Ruinerwold zijn daarmee een afgeleide
van de structuurvisie van gemeente de Wolden.

1

De structuurvisie voor 2030 richt zich op het versterken van de kenmerken en kwaliteiten

die de plattelandsgemeente heeft. De plattelandsgemeente die wordt gekenmerkt door de

De ambitie van de openbare inrichting is dat er binnen twee jaar een
multifunctioneel terrein ontstaat waar jong en oud zowel individueel als in
teamverband kan sporten en bewegen.
De inrichting van Buitengoed moet aansluiten op het ter plekke aanwezige
brede aanbod van mogelijkheden. Bewegen voor jong en oud zonder
lidmaatschap van een sportclub. Toegankelijk voor iedereen zonder
aanziens des persoon.
Met dit voorstel krijgt het bestaande terrein een multifunctionele invulling,
die hieronder op onderdelen nader toegelicht zal worden. Van belang is te
vermelden dat de tekening op schaal is gemaakt en dat alle onderdelen ook
daadwerkelijk in de ruimte passen.
IJsbaan
De basisgedachte van de multifunctionele ijsbaan is, dat het gebied (400m
baan en middenterrein) voorafgaand aan een aangekondigde vorstperiode
snel voorzien kan worden van een laag water, welke gedurende een
vorstperiode voor een stabiel ijsvloer garant staat. Zodra de vorstperiode
voorbij is, kan de baan weer snel beschikbaar worden genaakt voor de
andere activiteiten.

ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied (het landschap) en de leefbaarheid op het
platteland (de maatschappelijke aantrekkelijkheid om in het gebied te wonen en te werken).
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De 400m wedstrijdbaan, die dient te voldoen aan de eisen van de KNSB
v.w.b. de afmetingen (zie afbeelding), kan voor diverse disciplines worden
gebruikt; lange baan en marathon schaatsers als ook recreanten. Het
middenterrein (ook wel binnenbaan genoemd), kan worden gebruikt voor
jeugd/kinderen, kunstrijders en ijshockey.

Feestterrein
Op dit moment wordt het verharde deel van het terrein gebruikt als
feestterrein voor feesttent en kermis. In het voorstel is hiervoor het
middenterrein bestemd. Dit middenterrein is qua oppervlakte ruim
voldoende om hierop jaarlijks de feesttent en kermis te plaatsen.
De aandachtspunten hierbij zijn dat er rekening gehouden wordt met
voldoende draagkracht van de ondergrond i.v.m. zwaar vrachtverkeer en
materialen. Tevens zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten op het
gebied van voorzieningen (stroom, riolering, verlichting en waterpunten)
waarmee in de aanleg rekening gehouden dient te worden.
Atletiekbaan
LGR ’88 heeft al geruime tijd de wens om op een veilige manier, op een
vaste plek met hun leden hun favoriete sport te kunnen beoefenen. De
openbare weg is hiervoor niet ideaal, met name in de wintermaanden,
wanneer het vroeg donker wordt. De hierboven genoemde ijsbaan kan
dienen als atletiekbaan, door een egale ondergrond en de besloten ligging.
Daarmee wordt het ijsbaanterrein multifunctioneel ingevuld en dus voor
meerdere doeleinden geschikt gemaakt.
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Parkeergelegenheid/fietsenstalling

•

Keukentje met bar

Momenteel wordt een deel van de ijsbaan, buiten het ijsseizoen, gebruikt
als extra parkeergelegenheid om de parkeerdruk op de bestaande
parkeerplaatsen direct achter de sporthal, te ontlasten. Deze functie blijft
behouden in het voorstel, door het binnenterrein van de ijsbaan hiervoor

•

Afzonderlijke heren- en damestoiletten

•

Afzonderlijke heren- en dames douche-/kleedgelegenheid

•

Vergaderruimte

geschikt te maken. De IJsclub en Stichting Zomerfeest Ruinerwold hebben
de wens om voor het stallen van fietsen een vaste plaats te creëren.
Hierdoor is het niet langer nodig om de fietsen langs de toegangsweg naar
het terrein te stallen, wat de veiligheid en bereikbaarheid ten goede komt.

•

Archiefruimte

•

2 afzonderlijke bergingen/opslagruimtes

Verkeersplein
Multifunctioneel gebouw
Op dit moment staat op het terrein een kantine en berging van de IJsclub
en een losse opslag van het Zomerfeestcomité. In het voorstel zijn deze
beide functies opgenomen in één gebouw (± 10 x 15m), die globaal aan
onderstaande eisen moet voldoen om de huidige functies te kunnen
behouden.
•

Kantine-/vergaderruimte met veel (hoek)glas en zicht op de ijsbaan

De scholen in Ruinerwold hebben aangegeven dat de verkeerslessen op de
openbare weg gevaar opleveren. In samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland wordt dit jaarlijks georganiseerd. Het verharde binnenterrein
van het multifunctionele terrein is uitermate geschikt om als verkeersplein
in te richten. Dit is door ons nader uitgewerkt. De schoolpleinen worden
steeds drukker door een andere invulling van het bestaande `ouderwetse
schoolplein`. Er maken meer partijen gebruik van het schoolplein (BSO),
waardoor een verkeersplein niet haalbaar is.
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Het multifunctionele plein is een schakel tussen verkeersonderwijs in de
klas en de verkeerssituaties waar kinderen iedere dag in de praktijk mee te
maken hebben.

noordoosten wind. Deskundigen op het gebied van MTB routes zullen ons
hierbij adviseren.

Door het aanbrengen van permanente belijning is het mogelijk om een
verkeersparcours aan te brengen op de verharde ondergrond, waarop veilig
kan worden geoefend. De aankleding met losse elementen maakt het tot
een compleet plaatje, die de werkelijkheid in het verkeer goed nabootst.
Een bijkomend voordeel is dat een permanent verkeersplein in de pauze of
na schooltijd ook gebruikt kan worden. Spelenderwijs kennis maken met
hoe wij met elkaar omgaan in het verkeer.
Het verkeersplein moet natuurlijk voldoen aan een aantal eisen. Dit kan in
overleg met de betrokken partijen worden ingevuld.

MTB Route
Rondom het multifunctionele terrein is invulling gegeven aan het plan om
een mountainbike route aan te leggen, die voldoende uitdaging biedt, maar
ook veilig is. Dat betekent dat de uitdaging vooral in de hoogteverschillen
zullen liggen. Deze zullen vooral aan de oostzijde van de baan gesitueerd
worden, met als bijkomend voordeel dat het samen met de omliggende
beplanting in de winter een betere bescherming geeft tegen de
12

Tribune

Buiten fitness

Het doel van een aangelegde tribune is de mogelijkheid te bieden
sportende familieleden, vrienden en kennissen actief bezig te zien, al dan
niet in de vorm van een georganiseerd evenement. Daarnaast biedt het de
mogelijkheid om met name kinderen te zien acteren, georganiseerd door
scholen of toneelverenigingen. De gunstigste locatie van de tribune lijkt de
noordoosthoek van de ijsbaan/atletiekbaan te zijn, omdat die plaats het
meeste uitzicht biedt op het geheel en ook het best bereikbaar is voor het
publiek. Om kosten zo laag mogelijk te houden is gekozen voor een
natuurlijke tribune, met als nevenvoordeel dat die ook heel gemakkelijk te
gebruiken is, als trainingsobject voor krachttraining door hoogteverschillen
te overwinnen.

Dagelijks bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Zeker in deze tijd. Met
deze gedachte is het plan ontstaan om in het terrein een ‘beweegpark’ aan
te leggen, waar jong en oud individueel en in groepsverband kunnen
bewegen. De fitnesstoestellen zijn geschikt voor alle leeftijden en niveaus.
Hierdoor komt jong en oud in beweging! Buiten bewegen is namelijk niet
alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de sociale contacten die in
het beweegpark gelegd worden. Ook de sportverenigingen kunnen gebruik
maken van de fitness toestellen om variatie aan te brengen in hun
trainingen.

Openbaar terrein
Het terrein is en blijft openbaar. Het wordt net als de naastliggende
terreinen (school, voetbal) als een rookvrije zone aangemerkt. Tijdens het
jaarlijks zomerfeest wordt hier een uitzondering op gemaakt. Er mag dan
alleen op een aangewezen deel van terrein worden gerookt.
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6. Aandachtspunten
6.1 Fasering
Vanuit de behoefte om een visie voor het gebied uit te werken is dit
projectplan “Ontwikkeling ijsbaan, Buitengoed Ruinerwold” opgesteld.
De voorbereidingsfase voorziet nu in een projectplan en een compleet
inrichtingsplan op schaal.

6.2 Evenementen
•
•
•
•
•

April: Koningsspelen > 500 kinderen
Juni: Streetrace > 300 deelnemers + bezoekers
Augustus: Oldtimerdag > 20.000 bezoekers
Begin september: feestweek >1.000 bezoekers
September: Dijkhuizenrun > 500 bezoekers

6.3 Planning
Het project bevindt zich op dit moment in een fase waarin veel zaken
onbekend zijn en een gedegen voorbereiding nodig is. Denk hierbij aan:
•
•
•
•

Benodigd draagvlak bewoners
Communicatie stakeholders informatieavond(en) (gebruikers en
inwoners Ruinerwold)
Grondonderzoeken en overige onderzoeken
Aanbestedingstermijn
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7. Projectbeheersing

7.4 Communicatie

7.1 Financiering

7.4.1 Communicatieplan
Het uitgangspunt bij de realisering van het project is, dat het plan
Buitengoed en alles wat daar mee samenhangt op een interactieve manier
tot stand komt in overleg met de bewoners, ondernemers en gebruikers,
zodat er een breed gedragen plan ontstaat.

Gezamenlijk met de gemeente gaan wij onderzoeken op welke manier de
financiering tot stand kan komen.

7.2 Kwaliteit
De volgende kwaliteit wordt nagestreefd:
Het gebruik van duurzame, veilige middelen en materialen van
hoogwaardige kwaliteit die langdurig onderhoudsarm blijven.

7.3 Tijdsplanning
Op basis van de nu bekende informatie lijkt de volgende planning reëel:
Aanbesteding en gunning voorbereiding: September 2021
Voorbereiding: Oktober 2021
Voorlopig ontwerp gereed: November 2021
Goedkeuring voorlopig ontwerp: December 2022
Definitief ontwerp gereed: Januari 2022
Goedkeuring definitief ontwerp: Januari 2022

7.4.2 Bijeenkomsten
De volgende bijeenkomsten worden gesteld:
•
•

1e bijeenkomst waarbij het plan aan Gemeente De Wolden wordt
gepresenteerd
2e bijeenkomst waarbij het plan aan het dorp en de pers wordt
gepresenteerd

7.4.3 Media
Regelmatig informatieverschaffing via de media en de website van de
gemeente is gewenst. Een projectgerichte website behoort tot de
mogelijkheden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van social media
zoals Facebook, Twitter en Instagram om belangstellenden op de hoogte te
houden van de voortgang van het project.

Contract aannemer gereed: Februari 2022
Goedkeuring aanbestedingsprocedure: Februari 2022
Aanbesteding uitvoering: Maart 2022
Gunning van het werk aan aannemer: Maart 2022
Globale inschatting uitvoeringsduur: 5 maanden: april, mei, juni, juli en
augustus.
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8. Aanpak Buitengoed Ruinerwold
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft de hierna volgende aanpak
opgesteld om het project “Buitengoed” tot een succes te kunnen laten
maken.

8.1 Werkgroep
Er zal gekozen moeten worden voor een interactieve aanpak met de
verenigingen en gebruikers.
Tijdens de eerste bijeenkomst is een werkgroep geformeerd, die met de
verzamelde informatie aan de slag is gegaan. Hierin hebben twee
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen, één
vertegenwoordiger van de IJsclub (hoofdhuurder van het terrein), één
vertegenwoordiger van het Zomerfeestcomité Ruinerwold en één
vertegenwoordiger van LGR ’88 zitting genomen.
Allereerst is er bij Dorpsbelangen een budget-aanvraag ingediend en
toegekend, om specialisten te kunnen inschakelen voor advies en het
maken/opstellen van een concreet plan. Met deze specialisten hebben
diverse bijeenkomsten plaatsgevonden om uiteindelijk te komen tot een
concept-plan. Vervolgens zijn de betrokken verenigingen en scholen
opnieuw uitgenodigd voor de presentatie van het toenmalige concept. Naar
aanleiding van de, tijdens deze bijeenkomst ontvangen input, is het plan op
enkele punten aangepast en uitgebreid. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd
in het voorstel zoals het er nu ligt.

•
•

Advies in materiaalkeuze
Meebeslissen in ontwerp

8.1.2 Wijze van betrokkenheid
De communicatie met de werkgroep verloopt in principe door middel van
informatiebijeenkomsten en via de hiervoor genoemde social media
kanalen.
8.1.3 Status advisering door werkgroep
De werkroep laat zich adviseren door specialisten die kennis hebben van
deze projecten: Wim Liezen (Liezen Civiel) en Peter de Boer (GoedGeplant).
Door de gemeente wat betreft de vergunningen. Door de inwoners van
Ruinerwold.

9. Slot
Vanuit de wetenschap dat nu voorliggende kansen zich de eerstkomende
decennia niet meer voor doen is dit document opgesteld.
Met dit projectplan wordt het gemeentebestuur een integrale en gedragen
oplossing geboden voor de geplande werkzaamheden in Ruinerwold.
Een toegankelijke locatie waar alle inwoners van Ruinerwold zichzelf
kunnen zijn en waar ontspanning en inspanning samen komen.
Een plan waar de inwoners van Ruinerwold de komende decennia veel
plezier aan gaan beleven.

8.1.1 Rol en functie
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bovengenoemde
verenigingen en tevens inwoners van Ruinerwold.
De inbreng van de werkgroep bestaat uit:
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