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‘Het leuke is dat je met veel disciplines te 
maken hebt om op een kleine ruimte iets 
moois te realiseren. Dat maakt deze projecten 
uitdagend en interessant’, vertelt Baron. Wat 
deze projecten ook onderscheidt van bijvoor-
beeld de aanleg van een regulier sportveld, 
is dat er vooral aan het begin van het proces 
veel direct contact is met de jongeren die de 
skatebaan gebruiken. ‘Het is een enthousiast 
publiek; dat maakt deze processen heel dyna-
misch en interactief.’

Om een skatepark te bouwen dat zoveel 
mogelijk voldoet aan de wensen van de 
gebruikers, verzorgt PLANN Ingenieurs samen 
met het bedrijf SkateOn sessies waarin jon-
geren hun wensen kenbaar kunnen maken. 

In coronatijd gebeurde dit online, maar in 
Ommen was het in het theater. ‘Het is soms 
wel heel dynamisch, maar het mooie is dat je 
uiteindelijk iets maakt waarmee de jongeren 
blij zijn. De kunst is om het zo te doen dat het 
haalbaar is binnen het budget en dat zoveel 
mogelijk gebruikers tevreden zijn. Je hebt 
namelijk niet alleen te maken met skaters, 
maar bijvoorbeeld ook met steppers en inli-
ners. Niet elk element is voor elke discipline 
geschikt.’

Voor het ontwerpen van de skatebanen 
werkt PLANN Ingenieurs samen met het 
bedrijf SkateOn, de specialist op het gebied 
van skatebanen, volgens Baron. Het door 
dit bedrijf bedachte ontwerp wordt door de 
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jongeren in een appgroep besproken en zo 
ontstaat uiteindelijk het definitieve ontwerp 
dat op de meeste bijval kan rekenen. Baron: 
‘Het mooie aan het bedrijf SkateOn is dat alle 
medewerkers ook zelf skater zijn, waardoor 
ze precies weten aan welke eisen de ele-
menten moeten voldoen.’ Directeur Damiaan 
Winkelman bevestigt dit: ‘Als skaters weten wij 
hoe belangrijk de flow in een park is. Je moet 
erdoorheen kunnen gaan zonder op elkaar te 
botsen. Ook hebben wij oog voor een perfecte 
afwerking. Er mag geen millimeter hoogtever-
schil zijn.’

Voormalig schoolterrein
In Bedum is het nieuwe skatepark gerealiseerd 
op een voormalig schoolterrein. De school was 

verplaatst; zo kwam er ruimte voor een nieuw 
skatepark dat het oude park verving. ‘Het 
vorige park bevond zich op een asfaltplaat. 
Nu is er een moderne en hoogwaardige baan 
van beton gerealiseerd.’ Om inspiratie op te 
doen, zijn verschillende banen in Amsterdam 
bekeken door de gebruikers en de gemeente. 
Zo ontdekten zij welke elementen gewenst 
waren voor het Bedumer skatepark. SkateOn 
maakte het definitieve ontwerp en deed ook 
de uitvoering. Baron: ’Mijn taak is om het hele 
proces te begeleiden, vanaf de voorkant tot 
aan de oplevering. Het bouwrijp maken, de 
riolering, de afwatering, maar ook de inrich-
ting van de openbare ruimte en aankleding 
met groen. Je moet er allemaal over naden-
ken. Ook de volgorde van de werkzaamheden 

is belangrijk, want als de baan er ligt, kun je 
er natuurlijk niet meer met zwaar materieel 
overheen rijden.’

Dynamische verlichting
Als losse opdracht binnen dit project werd 
door een aannemer een brug gebouwd om 
het skatepark te verbinden met een woon-
wijk. Een bijzonder element van de skate-
baan in Bedum is de dynamische verlichting. 
Gebruikers kunnen die zelf inschakelen en de 
verlichting springt na een half uur weer op 
de dimstand. Bovendien zit er een tijdslot op, 
waardoor het inschakelen na 20.00 uur niet 
meer mogelijk is. ‘Er is gekozen voor dit type 
verlichting in verband met de sociale veilig-
heid, maar je wilt natuurlijk ook geen overlast. 
Daarom is er een tijdslot aangebracht’, ver-
klaart Baron. PLANN Ingenieurs heeft namens 
de gemeente Het Hogeland een aannemer 
gecontracteerd voor het onderhoud en blijft 
hierdoor ook na de oplevering betrokken bij 
dit project.

Ommen
De baan in Bedum is al maanden in gebruik. 
Het project in Ommen werd in oktober opge-
leverd. ‘Bijzonder hierbij was dat een groep 
jongeren in actie was gekomen om een nieu-
we baan te realiseren. Zij hadden al zelf offer-
tes aangevraagd, nadat ze bij de gemeente 
budget hadden geregeld. Toen wij instapten, 
hielden we weer dezelfde sessies als in Bedum 
en uiteindelijk werd SkateOn gekozen om het 
ontwerp te maken.’ Projectleider Baron nam 
weer de ‘randzaken’ voor zijn rekening en 
bracht alle belanghebbenden bij elkaar, waar-

ACHTERGROND
4 min. leestijd

De nieuwe baan in Ommen

 Jan Baron



63www.fieldmanager.nl - 5/2022

ACHTERGROND

door SkateOn zich volledig kon focussen op de 
baan. ‘Dat is het mooie aan onze samenwer-
king’, stelt Baron.

In Ommen was aannemer Dura Vermeer al 
op dezelfde locatie bezig met een wegrecon-
structie. Er werd voor gekozen om in dezelfde 
periode met de bouw van het skatepark te 
starten, zodat deze aannemer ook de grond op 
het skatepark bouwrijp kon maken. In Ommen 
bestond de oude baan uit skate-elementen 
op een ondergrond van asfalt. De nieuwe is 
gebouwd van beton. ‘Vanwege de gestegen 
prijs van beton moest er in het ontwerp wel 
iets aangepast worden, maar er is een heel 
fraaie baan gerealiseerd’, zo blikt Baron terug. 
De baan in Ommen ligt naast het jongeren-
centrum. Dat betekent dat de jongerenwer-
kers goed zicht hebben op het gebruik van 
de baan en er ook nauw bij betrokken zijn. 
‘Mocht er bijvoorbeeld iets kapot zijn, dan zien 
zij dit direct en kunnen ze het melden bij de 
gemeente, die zelf het onderhoud regelt.’

Ontwerpen voor skatebanen worden vooraf 
gekeurd door het Keurmerkinstituut in 
Zoetermeer, dat ook buitenspeelplaatsen 
keurt. Na de realisatie volgt een keuring op 
locatie. Beide projecten die door PLANN 
Ingenieurs werden begeleid, werden in één 
keer goedgekeurd. Baron: ‘Keuringen zijn 
belangrijk voor de veiligheid. Je moet dan bij-
voorbeeld denken aan de juiste afstand tussen 

de verschillende elementen.’ Het hele proces 
van plan tot aanleg duurt wel een jaar. De 
daadwerkelijke bouw van een skatepark is een 
kwestie van zes tot acht weken. De realisatie 
van een nieuw skatepark kost al snel één tot 
anderhalve ton, exclusief de inrichting van de 
openbare ruimte.

Hardenberg
Ook in Hardenberg heeft een groep jongeren 
inmiddels bij de gemeente aan de bel getrok-
ken en de wens geuit om het bestaande 
skatepark uit te breiden. PLANN Ingenieurs is 

ingehuurd voor de begeleiding; dat betekent 
een derde project waarin het adviesbureau kan 
samenwerken met SkateOn. Baron: ‘De begelei-
ding van dergelijke projecten is natuurlijk geen 
hogere wiskunde voor ons, maar het is wel 
heel specifiek werk. Daarom is het mooi dat we 
zo goed kunnen samenwerken met SkateOn.’

In Hardenberg ligt al een betonnen baan 
waarvan een upgrade wenselijk is. Baron: ‘We 
bevinden ons in de afrondende ontwerpfase. 
Het is de bedoeling dat er vijf elementen toe-
gevoegd worden, waardoor de baan voor een 
grotere groep gebruikers geschikt wordt. De 
raad moet nog wel het budget beschikbaar 
stellen, maar ik verwacht dat we in 2023 aan 
de slag kunnen gaan.’

Opening van de skatebaan in Bedum

Een beeld van de oude skatebaan in Ommen
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