
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultaat   €`99.950 

 

 

 

Opbrengsten 

   Entree  

• Recreatief volwassenen losse kaart € 241.800 

• Recreatief jeugd losse kaart € 78.120 

• 10 rittenkaart volwassenen € 177.320 

• 10 rittenkaart jeugd € 69.440 

• Recreatief abonnement volwassenen €72.540 

• Recreatief abonnement jeugd € 30.380 

• Schoolschaatsen € 24.000 

• Bedrijfsschaatsen € 24.000 

Subtotaal € 717.600 

Verhuur baan  

• Verenigingen 400 meter baan € 150.000 

• Verenigingen 30 * 60 baan € 75.000 

• Verenigingen overig € 25.000 

Subtotaal € 250.000 

Overig  

• Omzet horeca ijsbaan (€ 2,00 per bezoeker) € 326.000 

• Omzet schaatswinkel verhuur, slijperij etc. € 163.000 

(€ 2,00 per bezoeker)  

• Evenementen buiten seizoen € 25.000 

• Activiteiten en evenementen € 50.000 

• Sponsoring € 50.000 

Subtotaal € 614.000 

Totaal opbrengsten € 1.581.600 

Lasten 

   Personeel  

• Baan € 400.000 

• Horeca € 96.000 

• Winkel € 64.000 

Subtotaal € 560.000 

Onderhoud  

• Klein dagelijks € 30.000 

• Schoonmaak (materialen) € 20.000 

Subtotaal € 50.000 

Energie  

• Energielasten  € 75.000 

• Businesscase energieconcept WKK - € 50.000 

(RENDO/WMD)  

Subtotaal € 25.000 

Beheer  

• ICT Communicatie € 25.000 

• Marketing € 15.000 

• Verzekering & beveiliging € 10.000 

• Belastingen & heffingen € 30,000 

• Services, advies, keuringen € 10.000 

Subtotaal € 90.000 

Inkoop  

• Horeca (35% van de omzet) € 114.100 

• Winkel (35% van de omzet) € 57.050 

• Inventaris € 20.000 

Subtotaal € 191.150 

  

Huur  

• Huur ijshal € 565.500 

Subtotaal € 565.500 

Totaal € 1.481.650 
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1 Inleiding 

In vervolg op het Haalbaarheidsonderzoek en het Masterplan voor de nieuw te realiseren 
kunstijsbaan in Hoogeveen heeft in opdracht van de gemeente Hoogeveen een marktverkenning 
plaatsgevonden naar potentiële partijen voor de exploitatie van de 400 meter overdekte 
kunstijsbaan in Hoogeveen. 

Het uitgewerkte plan is 29 december 2016 bij de provincie Drenthe ingediend. Het plan ligt ter 
beoordeling voor bij de provincie Drenthe in casu hun financiële bijdrage. 
Op voorhand wenst de gemeente een start te maken met het opstellen van de 
organisatiestructuur voor de realisatie. Deze hangt deels samen met de wijze van aanbesteden 
van de realisatie maar ook de exploitant. De gemeente heeft in dit kader zelf gesprekken gevoerd 
met mogelijke aannemers / ontwikkelaars om te verkennen of er partijen zijn die de ijsbaan 
mede willen financieren. 

In deze marktverkenning is de wijze van exploitatie verder onderzocht. Middels interviews is 
verkend of er commerciële partijen zijn die de exploitatie van de ijsbaan risicodragend willen 
verrichten en wat hun voorwaarden hierbij zijn. Op basis van deze informatie kan de gemeente 
op voorhand een keuze maken op welke wijze de exploitatie en de aanbesteding daarvan het 
beste kan plaatsvinden. 

De volgende partijen zijn benaderd: 
1. Optisport (exploitant o.a. IJsbaan De Westfries te Hoorn) 
2. Nedstede (exploitant o.a. Vechtsebanen) 
3. PCH Dienstengroep (exploitant o.a. IJsbaan Twente) 
4. LACO (exploitant o.a. IJsbaan Sittard-Geleen) 
5. Stichting Elfstedenhal Leeuwarden 

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in voorliggende notitie. 
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2 Exploitanten ijsbanen 

2.1 Gesproken partijen 

Er zijn bezoeken gebracht aan (semi) overdekte 400 meter kunstijsbanen, die op verschillende 
manieren worden geëxploiteerd. De volgende commerciële exploitanten zijn benaderd door een 
interview: 

1. Optisport (exploitant o.a. IJsbaan De Westfries te Hoorn) 
2. Nedstede (exploitant o.a. Vechtsebanen) 
3. PCH Dienstengroep (exploitant o.a. IJsbaan Twente) 
4. LACO (exploitant o.a. IJsbaan Sittard-Geleen) 
5. Stichting Elfstedenhal Leeuwarden 

Daarnaast zijn in de vorige fase van het onderzoek bezoeken gebracht aan sportcentrum 
Kardinge (gesproken met M. Dieterman) te Groningen, Thialf (gesproken met W.J. van Elsacker) 
te Heerenveen en de Elfstedenhal (gesproken met J. van der Kooi) te Leeuwarden. 

LACO is een commerciële exploitant van sportaccommodaties. De heer B. Lavrijsen van LACO 
heeft in een telefonisch contact d.d. 26 januari 2017 aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in de 
risicodragende exploitatie van de ijsbaan in Hoogeveen.  

Er heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met Johan van der Kooi, directeur van de 
Elfstedenhal te Leeuwarden. De Elfstedenhal wordt geëxploiteerd door een stichting. De 
stichtingsvorm kan hiermee worden vergeleken met de exploitatie door een commerciële 
exploitant. 

Met Michael R. van de Kuit van Nedstede (exploitant Vechtsebanen) is contact geweest, maar is 
het niet tot een afspraak gekomen. 

2.2 Belangrijkste resultaten uit gesprekken 

In de bijlage zijn de resultaten van de interviews opgenomen. 
In tabel 2.1 zijn de voornaamste kenmerken van de 3 bezochte schaatsbanen samengevat. 

Er kan worden gesteld dat de exploitanten zeer open zijn geweest met betrekking tot de 
exploitatie. Alle partijen staan positief ten opzichte van de ontwikkeling van de ijsbaan in 
Hoogeveen. Men ziet een nieuwe ijsbaan eerder als een versterking voor de schaatssport dan 
een bedreiging van hun exploitatie. Dit doordat het verzorgingsgebied van de locatie in 
Hoogeveen geen overlap kent met die van andere overdekte kunstijsbanen. 

Optisport en PCH zijn geïnteresseerd in de exploitatie van de ijsbaan te Hoogeveen. Indien deze 
op de markt komt, zullen ze zeker overwegen om hier op in te schrijven.  
LACO heeft bij voorbaat aangegeven niet geïnteresseerd te zijn, indien er geen jaarlijkse 
gemeentelijke bijdrage wordt verstrekt. IJsbanen zijn volgens LACO zonder financiële 
gemeentelijke bijdrage in de exploitatie niet te exploiteren. 
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Tabel 2.1: Overzicht kenmerken bezochte ijsbanen 

PCH geeft eveneens aan dat zij de huur, inclusief hun financieringslasten vanuit de extra 
investering in de volledige overkapping van de ijsbaan, niet vanuit de exploitatie kunnen betalen. 
Men is in overleg met de gemeente Enschede over een huurverlaging. Een gemeentelijke 
subsidie in schoolschaatsen is hierbij onvoldoende. PCH exploiteert de ijsbaan nu 9 jaar en is nog 
elk jaar bezig om de exploitatie te optimaliseren. 

Optisport geeft aan de huur te kunnen voldoen, maar heeft de 2 zwembaden van de gemeente 
Hoorn in exploitatie er bij gekregen. Deze 3 sportaccommodaties benadert Optisport als 
1 exploitatie, waarbij er uitwisseling van personeel tussen ijsbaan en zwembaden het jaarrond 
kan plaatsvinden. 

De huurbedragen voor de ijsbanen kunnen niet 1 op 1 met elkaar worden vergeleken.  
De onderzochte kunstijsbanen betalen een huursom van circa € 100.000 tot € 200.000 per jaar. 
Deze exploitanten betalen daarnaast nog de kosten voor energie en groot onderhoud. Deze 
kosten bedragen in het plan voor Hoogeveen respectievelijk € 130.000 en circa € 300.000 per 
jaar. De opzet van het businessplan voor Hoogeveen is anders waardoor deze lasten anders 
verrekend worden. De huursom voor de kunstijsbaan Hoogeveen kan daarom, met inachtneming 
dat cijfers van verschillende kunstijsbanen niet geheel 1 op 1 vergelijkbaar zijn, als marktconform 
worden beschouwd.  

Elfstedenhal De Westfries IJsbaan Twente

Leeuwarden Hoorn Enschede

gerealiseerd 2015 2007 2008

realisatiewijze DB-M DBMO DBMO

aannemer Dijkstra-Draisma Vaessen Volker Wessels

eigenaar gemeente gemeente gemeente

financier overheid overheid overheid

exploitant stichting Optisport PCH

400 meter baan overdekt semi overdekt overdekt

middenterrein 30 * 60 meter 30 * 60 meter 30 * 60 meter

ijshockeyhal aanwezig geen geen

horeca eigen beheer eigen beheer verpacht

winkel, schaatsverhuur eigen beheer verpacht verpacht

schaatsles eigen beheer

bezoekersaantal 200.000 200.000 160 à 185.000

huur € 100.000 per jaar € 100.000 per jaar € 180.000 per jaar

eigen investering € 750.000 in 10 jaar

afschrijven

exploitatie positief positief negatief
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Ter vergelijking; de energiekosten voor de Elfstedenhal bedragen € 300.000 per jaar voor de 
vergoeding van de ESCo. Daarbij is de gemeente Leeuwarden als gebouweigenaar 
verantwoordelijk voor het groot onderhoud. 

Uit de verschillende exploitaties lijkt het uit exploitatief oogpunt voor de hand te liggen om zeker 
de horeca, maar ook de winkel en schaatsverhuur in eigen beheer te doen. Deze onderdelen 
leveren geld op.  
Tevens heeft eigen beheer als voordeel dat de exploitant zelf sturing kan geven aan 
arrangementen en evenementen en tot een efficiënte inzet van personeel kan komen. 
Ook schaatsles of een schaatsschool kan voordelig zijn voor de exploitatie. Dit kan echter hoge 
personeelslasten met zich meebrengen. In Enschede is hier een aparte stichting voor opgericht, 
waarbij de schaatstrainers een vrijwilligers vergoeding ontvangen. 

Gezien de zeer geringe opbrengsten c.q. lage winstgevendheid, dient een commerciële exploitant 
zo weinig mogelijk randvoorwaarden opgelegd te krijgen en mogelijkheden moet krijgen tot een 
optimale exploitatie. Er kunnen randvoorwaarden ten aanzien van de openstelling van de baan 
worden meegegeven, maar dit dient zich te beperken tot de wintertijd en het aantal uren 
openstelling op een dag. Zomerijs is een mogelijkheid om het vaste personeel bezetting te geven. 
Beschikbaarheid voor verenigingen en de contacten hieromtrent met schaatsverenigingen kan 
het beste verlopen via een baancommissie. 
Tarieven voor individuele schaatsers en schaatsverengingen dienen binnen grenzen te worden 
vrijgelaten aan de exploitant, zodat deze tot een maximalisatie kan komen van het aantal 
schaatsers.  
Voorafgaand aan de contractering zullen tevens afspraken gemaakt moeten worden over 
eventuele financiële bijdragen van de gemeente aan schaatsverenigingen en mogelijk 
schoolschaatsen, een en ander afhankelijk van het gemeentelijke tarieven en subsidiebeleid. Ook 
omliggende gemeenten zouden op deze manier hun financiële bijdrage aan de ijsbaan kunnen 
doen. 

2.3 Stichtingsvorm versus commerciële exploitant 

De Elfstedenhal wordt geëxploiteerd door een stichting. De stichting draait een positieve 
exploitatie. De Westfries en De IJsbaan Twente worden door commerciële exploitanten 
geëxploiteerd. 
De vraag is of een commerciële exploitant voor de gemeente voordelen geeft met betrekking tot 
de continuïteit boven een stichting. Met een commercieel ingestelde directeur met verstand van 
zaken, kan een ijsbaan goed worden geëxploiteerd. Een stichting zal echter eerder een beroep 
doen op de gemeente bij een exploitatietekort dan een commerciële exploitant. In de praktijk 
blijkt echter dat ook een commerciële exploitant naar de gemeente toestapt bij een 
exploitatietekort. 
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2.4 Conclusies 

Op basis van de interviews met de exploitanten kan worden geconcludeerd dat:  
1. Er commerciële partijen (geïnteresseerd) zijn voor de exploitatie van de ijsbaan. 
2. Het koppelen van de exploitant aan de realisatie van de ijsbaan tot een beperking van de 

markt zal leiden. 
3. Er kan een huur worden betaald vanuit de exploitatie, afhankelijk hoe de exploitatie is 

opgebouwd en wat in het huurbedrag is opgenomen. 
4. Ervaring met de exploitatie van ijsbanen belangrijk is om deze positief te kunnen 

exploiteren. 
5. De exploitatie kan worden geoptimaliseerd door horeca, winkel/schaatsverhuur en 

eventueel schaatsles in eigen beheer te voeren. 
6. Koppeling van de exploitatie met het zwembad mogelijkheden geeft voor flexibele inzet 

personeel en beperking managementkosten. 
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Elfstedenhal Leeuwarden 
Gesprek 31 januari 2017 met Johan van der Kooi, directeur Elfstedenhal 
De Elfstedenhal is gerealiseerd in 2015 en draait nu een 2e seizoen. 
De baan vervangt een sterk verouderde 300 meter baan. Er was dus al een schaatspubliek. 
De baan is volledig gefinancierd door provincie en gemeente (€ 21,7 mln inclusief grond). 
De baan is gerealiseerd middels een UAV-GC in de vorm van een DBMO contract. De Operate 
staat voor de garantie op de energiekosten. 
De gemeente Leeuwarden was bouwheer en is daarbij ondersteund door professionals. 
Dijkstra-Draisma heeft de aanbesteding gewonnen. De totale aanneemsom bedroeg € 14 mln. 
(Noot: een aantal aannemers hebben uiteindelijk niet ingeschreven, want die konden het niet 
maken voor deze prijs.) 
(Noot; de investering in de energievoorziening was waarschijnlijk geen onderdeel van de 
inschrijfsom; dit zit in de Esco voor de energie, waarvoor een jaarlijks vast bedrag wordt betaald). 
De stichting heeft bij de aanbesteding en tijdens de bouw input geleverd m.b.t. ervaringen vanuit 
de exploitatie. 
Horeca bijvoorbeeld in 2 delen (boven/beneden); knus bij beperkte gebruik en eenvoudig te 
koppelen. 

De stichting huurt het gebouw van de gemeente voor circa € 100.000 per jaar.  
Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers met verschillende ervaringen (pr, 
financieel/accountant, horeca, etc.). 
De directeur is aangesteld door de stichting. Geen schaatser van oorsprong, maar generalist.  
Hij exploiteert de ijsbaan ‘commercieel’. Hij heeft een commerciële inslag; “het is zijn eer te na 
om bij de gemeente een extra bijdrage te moeten vragen vanwege een exploitatietekort.”  
Sterk punt in de exploitatie noemt  de directeur de koppeling en in eigen beheer exploiteren van 
horeca, schaatswinkel/slijpen en schaatstrainingen. Hiermee ook een flexibele inzet van 
personeel op bijvoorbeeld receptie en horeca.  

Het bezoekersaantal bedraagt circa 200.000. Ook vorig seizoen circa 200.000 bezoekers. Hij 
verwacht dat het ‘nieuwe’ er af gaat, maar ziet een groei in het gebruik door verenigingen. 
Het middenterrein wordt voor (schaats) evenementen gebruikt. Opbrengsten circa € 100.000 per 
jaar. Alles wel zoveel mogelijk schaatsgerelateerd i.v.m. de uitstraling. 
Vorig jaar is een positief resultaat op de exploitatie gehaald van € 66.000. Deze is ten goede 
gebracht aan de algemene reserve. 
Johan van der/ Kooi is van mening dat 166.000 bezoekers in Hoogeveen zeker haalbaar is. 
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IJsbaan De Westfries te Hoorn 
Gesprek 3 februari 2017 met Barry Mol (nieuwe projecten) en Cecile de Winter (manager De 
Westfries) van Optisport 

De ijsbaan in Hoorn is 10 jaar geleden gerealiseerd middels Design-Build-Maintain-Operate door 
Vaessen, met Optisport als commerciële exploitant. 
De baan is semi-overdekt en op onderdelen dient er te worden gerenoveerd (horeca, tribune) en 
het gebouw maakt vooral aan de binnenkant een gedateerde indruk. 
Het contract voor de exploitatie is door de gemeente Hoorn onlangs verlengd. De gemeente 
heeft Optisport hierbij tevens de exploitatie van de 2 zwembaden (1 overdekt en 1 openlucht) in 
handen gegeven. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor een flexibele inzet van personeel. Cecile 
is ook manager van de beide zwembaden in Hoorn. 
Optisport exploiteert o.a. ook de ijsbanen in Breda en Dordrecht.  
Zowel Hoorn als Breda trekken jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers. 
Er wordt ook een zomerprogramma aangeboden; dit draait budgettair neutraal. 
Skeeleren is beperkt doordat er een goede skeelerbaan is in Medemblik. 
De ijsbaan is minder geschikt voor skeeleren. 

Optisport geeft aan dat de horeca bij voorkeur in samenhang met de ijsbaan dient te worden 
geëxploiteerd en niet dient te worden verpacht. Dit geldt in mindere mate voor de schaatswinkel 
en schaatsverhuur. 
Vooral schoolschaatsen is belangrijk. 
Ook helpt Optisport schaatsverenigingen op te starten, bijvoorbeeld een shorttrackvereniging, 
door in eerste instantie een lage huur te rekenen.  
Optisport betaalt circa € 100.000 per jaar aan huur, waarbij zij tevens verantwoordelijk zijn voor 
het groot onderhoud. 
IJsbanen zijn volgens Barry Mol beter te exploiteren dan zwembaden, waar altijd geld bij moet. 
In zijn algemeenheid huurt Optisport accommodaties van een gemeente, waarbij de gemeente 
randvoorwaarden stelt aan openstelling, tarieven, verenigingsgebruik, etc. 
De Baancommissie is de belangenbehartiger van de schaatsverenigingen. Dit is een 
activiteitenclub welke onderdeel is van het KNSB gewest. De Baancommissie organiseert 
bijvoorbeeld het jaarlijkse marathon evenement. 
Achter het initiatief voor de realisatie zat destijds een stichting. 
In Nederland zijn er slechts een beperkt aantal exploitanten van sportaccommodaties. In 
verleden werd de bouw en exploitatie weleens integraal aanbesteed. Momenteel nauwelijks 
meer; de exploitatie wordt nu veelal apart aanbesteed. 
Wel zou Optisport als exploitant graag meedenken met het ontwerp. Zo dient de binnenbaan niet 
in het midden te liggen, maar zoveel mogelijk opgeschoven wordt en hiermee zoveel mogelijk 
ruimte overblijft, desgewenst voor een tweede baan. 

Optisport is zeker geïnteresseerd in de exploitatie van de ijsbaan en ook in andere 
sportaccommodaties. 
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IJsbaan Twente te Enschede  
Gesprek op 8 februari met Maurice Nieland (operational manager) en Ron Kas (algemeen 
directeur PCH) 

Maurice Nieland is sinds 2012 operational manager van de IJsbaan Twente.  
Er werken 6 tot 8 mensen van PCH. Zomers een klein team, ’s winters een groot team. 
In verleden had met 500 uur ijsverzorging met 4 ijsmeesters, nu 120 uur met 2 ijsmeesters. 

De hal is 9 jaar oud en gerealiseerd middels een DBMO aanbesteding. 
Volker Wessel heeft de bouw gerealiseerd, met Homij als installateur en IBK Koudetechniek voor 
de vriesinstallaties. PCH deed niet mee, maar de beoogde exploitant ging failliet. 
De totale bouwkosten bedroegen destijds € 12,5 miljoen. 
VW heeft het project gewonnen door hal volledig te overkappen (geen onderdeel van de 
uitvraag). Men verwachte deze extra investering ad ca. € 750.000 terug te verdienen in de 
exploitatie. Ron Kas waarschuwt voor gelukzoekers bij een aanbesteding. 

Er is een contract voor 20 jaar voor onderhoud en exploitatie met de gemeente Enschede. 
Het gebouw is eigendom van de gemeente. 
PCH huurt dit van de gemeente voor € 180.000 per jaar. 
De accommodatie ziet er goed onderhouden en aantrekkelijk uit. 

De ijsbaan is niet eenvoudig te bereiken vanaf de snelwegen. 
Daarbij zijn er soms problemen met de bereikbaarheid en parkeren door de leisureboulevard en 
bij voetbalwedstrijden van FC Twente. 
PCH is in gesprek met de gemeente over uitwisseling van warmte met het naastgelegen 
zwembad. 

De baan beschikt naast de horeca op de b.g. over 2 businessruimtes op de verdieping, 2 ruimtes 
voor tijdregistratie en verlichting voor wedstrijden. 

Het bezoekersaantal bedraagt tussen de 160.000 à 185.000 per jaar. 
Men beschouwt Twente als minder schaatsminded dan N-Holland en 
Groningen/Friesland/Drenthe. 
Er zijn 30 tot 40 schaatsverenigingen. 

Er moet jaarlijks veel geld worden toegelegd op de exploitatie: “tonnen”.  
Daarbij betaalt de KNSB laat. 
PCH mag geen evenementen houden, want die vinden plaats in de naastgelegen 
evenementenhal. 
Men is met de gemeente in gesprek over een huurverlaging. 
Gezien de betrokkenheid van VW als groot regionaal bedrijf, laat men de ijsbaan niet failliet gaan. 
In de tarieven zit geen rek in, want deze liggen op het landelijk gemiddelde. 
Het tekort is een gevolg van het relatief lage aantal bezoekers en de huur. 
Dit jaar is met de gemeente een deal gemaakt: “wat is de gemeenschappelijke waarde”.  
PCH geeft elk jaar openheid van zaken aan de gemeente. 
Ook een discussiepunt met de gemeente is de WOZ. 
Men schrijft af in 5, 7 en 10 jaar. 

Belangrijk aspect vindt men om alle stakeholders te helpen. 
Er is een baancommissie, zij maken het rooster. Van belang hierbij is het hebben van goede 
bestuurders (i.v.m. betalen huur). De baancommissie heeft veel vrijwilligers.  
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De schaatsschool is ondergebracht in een stichting. Deze geeft de trainers een vrijwilligers-
vergoeding. Deze schaatsschool levert veel geld op. Er zijn 8.000 lesmomenten dit jaar. 
Schoolschaatsen is heel belangrijk. Er wordt bijgedragen in schoolschaatsen door de winkel, de 
stichting, de gemeente en PCH. 

PCH heeft studies laten doen naar verbetering van de exploitatie, bijvoorbeeld skeelerbaan, 
tennisbanen. Extra inkomsten zijn er uit bandentesten ’s nachts. 
De horeca is verpacht aan een Sociale Werkplaats. Momenteel wordt onderzocht of dit anders 
kan. De bediening is niet publieksvriendelijk en niet goed voor de naam van de ijsbaan. Men 
moet soms lang wachten op een kopje koffie. 

Er is met de hele regio (Almelo, Hengelo) gesproken over een financiële bijdrage. 
Wat is het hun waard om een ijsbaan te behouden. De gemeente Enschede heeft dit jaar 
geholpen met een eenmalige huurverlaging en een bijdrage in het schoolschaatsen. 
Nu gaat PCH in gesprek met de gemeente om tot een oplossing te komen en de gemeente gaat in 
gesprek met de omliggende gemeenten. 

Een vast jaarlijks evenement is de PCH marathon. 
IJshockey is in opkomst. Universiteit Twente heeft een eigen ijshockeyvereniging. 
Enschede Lions wil meer uren ijs huren, maar deze zijn er niet op geschikte uren. 
Dit geldt ook voor curling.  
Shorttrack is beperkt in Enschede. 
Een tweede 30*60 meter baan kost € 500.000 extra en € 125.000 meer als deze later 
aangebracht moet worden. 
Men is bezig met onderzoek naar zonnepanelen op het dak. 

PCH is geïnteresseerd in de exploitatie van de ijsbaan in Hoogeveen. 
Dit kan voordelen hebben met inzet ijsmeesters. 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 




