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Kunstschaatsen  -  Trainingsinfrastructuur

Kunstschaatsen is een Olympische discipline. In het verleden namen een aantal Vlaamse 
topsporters in deze discipline deel aan de Olympische Winterspelen. Hoewel het 
(competitief) kunstschaatsen geen al te veel beoefende sporttak is in Vlaanderen, wordt 
het gebrek aan geschikte topsporttrainingsinfrastructuur voor kunstschaatsen al jaren als 
een gemis ervaren. Recentelijk ontving ik klachten over verouderde infrastructuur. 
Daarbij hoeft niet enkel gedacht te worden aan de gebouwen en de piste zelf, maar ook 
aan de verouderde manier van ijs maken, wat duur en energieverslindend is. Vaak zijn 
ook de voorzieningen voor de sporters ontoereikend bijvoorbeeld omdat de kleedkamers 
niet langer aangepast zijn aan de huidige standaarden.

Gelet op deze vaststelling zou er in de provincie West-Vlaanderen een studie lopen die 
polst naar de mogelijkheden om een topsport-ijsbaan te ontwikkelen.
 
1. Is de minister op de hoogte van de verouderde infrastructuur voor kunstschaatsen? 

Werd dit reeds aangekaart door de Vlaamse Kunstschaatsenbond?

2. Welke noden bestaan er in Vlaanderen inzake topsporttrainingsinfrastructuur voor 
kunstschaatsen?

3. Heeft de minister weet van concrete projecten om topsporttrainingsinfrastructuur 
voor het kunstschaatsen te verwezenlijken? Zo ja, welke 
ondersteuningsmechanismen zijn er mogelijk voor dergelijke projecten? 

4. Is de minister op de hoogte van de studie van de provincie West-Vlaanderen met 
betrekking tot de mogelijkheden om een topsport-ijsbaan te ontwikkelen? Hoe 
beoordeelt hij deze studie, gelet op het feit dat de provincies de persoonsgebonden 
bevoegdheden zullen verliezen vanaf 2018? 
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Het antwoord op de specifieke deelvragen luidt als volgt:

1. Er zijn momenteel 14 schaatsbanen in Vlaanderen. Op twee na werden deze allen 
gebouwd voor het jaar 2000. Gemiddeld genomen zijn deze 32,5 jaren oud.
Dit werd niet aangekaart door de Vlaamse Kunstschaatsenbond vzw.  

Gemeente Startjaar
Antwerpen (Deurne) 1972
Antwerpen (Wilrijk) 1979
Brugge (Sint-Michiels) 1969
Gent 1985
Hasselt 1994
Heist-op-den-Berg 1972
Herentals 1971
Leuven (Heverlee) 1981
Liedekerke 1983
Lommel 1987
Maaseik 1996
Mechelen 2001
Turnhout (tijdelijk) 2016
Wevelgem (Gullegem) 1973

2. Via een behoeftenstudie topsporttrainingsinfrastructuur, in mei 2012 gefinaliseerd 
door Sport Vlaanderen (destijds Bloso), werden de specifieke behoeften en noden 
van de Vlaamse topsporters van 33 unisportfederaties in kaart gebracht. Ook 
Vlaamse Kunstschaatsenbond vzw werd in deze behoeftenstudie bevraagd in het 
kader van de mogelijke uitbouw van topsporttrainingsinfrastructuur voor de 
Olympische disciplines in het kunstschaatsen, en volgende noden werden 
aangekaart: 
a. Beschikbaarheid van topsporttrainingsinfrastructuur voor kunstschaatsen op korte 

termijn;
b. Centralisatie van alle schaatssporten op één locatie op (middel)lange termijn.

In bijlage 5 van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) wordt meer 
gedetailleerde informatie per sporttak opgenomen.

3. Zoals beschreven in het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020), zal in de 
Olympiade Tokyo (2017-2020) blijvend aandacht besteed worden aan de verdere 
ontwikkeling en uitvoering van het Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen en de 
centralisatie van de Vlaamse trainingsinfrastructuur Topsport. In de loop van 2017 
zal een nieuwe behoeftenstudie topsporttrainingsinfrastructuur worden gerealiseerd 
door Sport Vlaanderen, en zullen de specifieke behoeften en noden per Olympische 
sporttak worden aangepast en/of aangevuld. Voor de Olympiade Tokyo (2017-2020) 



wordt opnieuw een investeringssubsidie van 10 miljoen euro vooropgesteld voor de 
bouw, renovatie of inrichting van topsport trainingsinfrastructuur.

 
4. Sport Vlaanderen is op de hoogte van de studie. Dit is een beperkte 

haalbaarheidsstudie die in 2017 zal afgerond worden. De resultaten van deze studie 
houden geen verdere engagementen in. De resultaten zijn niet verloren omdat de 
persoonsgebonden bevoegdheid sport overkomt naar Vlaanderen. Alle inzichten in 
dergelijke sportinfrastructuren kunnen alleen maar bijdragen tot goede beslissingen. 


