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Op de tekening ligt hij er!
De gemeente Doetinchem heeft de piketpaaltjes geplaatst. De baan ligt er,
tenminste op papier. Zoals op de onderstaande tekening te zien is, moet het
gaan worden. Nog niet alle details zijn al volledig ingevuld. Zo moet bijvoorbeeld
de krabbelbaan nog ingetekend worden. En ook een goede ligging van de
accommodatie en de voorziening voor de Gehoorzame Hond en de Wild Rovers
moet nog bepaald worden. Maar het begin is er.

Opening ijsbaan wordt opening skeelerbaan
Het gaat vrijwel zeker niet lukken om de baan voor het komende winterseizoen
gereed te hebben. Dit blijkt uit het tijdsschema dat voor de aanleg van de baan
is opgemaakt. Tal van procedures die doorlopen moeten worden, maken een
‘snelle aanleg’ onmogelijk. Ook moet rekening worden gehouden met het groen-

en broedseizoen. Dit houdt in dat de werkzaamheden moeten plaatsvinden
tussen 1 oktober en 1 april.

Ecologisch protocol
Inmiddels is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een zogeheten
ecologisch protocol opgesteld voor het gebied op Sportpark Zuid waar de baan
moet komen. Hieruit blijkt dat bij de aanleg en in een later stadium bij het
gebruik van de baan rekening gehouden moet worden met in het gebied
aangetroffen flora en fauna. Tijdens de aanleg van de baan zullen er zogeheten
mitigerende (verzachtende) en compenserende maatregelen getroffen moeten
worden om de beschermde flora en fauna te ontzien. In de praktijk komt dit er
vooral op neer dat er bomen in de buurt van de baan geplaatst of verplaatst
moeten worden. Eventueel kunnen er elders bomen geplant worden om het
verlies van een andere boom te compenseren. Tijdens het gebruik van de baan
zijn er bepalingen over de verlichting ervan.

Topsporthal
Belangrijk voor IJD is of de topsporthal er al dan niet komt op Sportpark Zuid.
Als hij komt, zal hij namelijk redelijk dicht bij de baan komen te liggen. Het
gevaar hiervan is dat er op een stuk van de baan geen ijs gevormd kan worden
door de warmte van de Topsporthal. En geen ijs op een stuk van de baan
betekent niet schaatsen op de hele baan. Dit probleem is inmiddels door de
voorzitter van IJD’96 aangekaart in de commissievergadering waarin de komst
van de Topsporthal besproken werd. Naar dit probleem zal verder onderzoek
uitgevoerd worden. Ook zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met de
initiatiefnemers van de hal en met het Waterschap. Afgesproken is de
gemeenschappelijke belangen in kaart te brengen en elkaar proberen te
ondersteunen.

