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Ook dit jaar zal er in Beveren een ijspiste zijn tijdens de eindejaarsperiode. Van 17 december tot en met 8 

januari wordt de Grote Markt in Beveren een fijne ontmoetingsplaats voor heel wat jongeren en gezinnen. 

Het bestuur kiest hiermee bewust voor traditie en gezelligheid, zonder evenwel de stijgende energieprijzen 

uit het oog te verliezen. Met het behoud van de ijspiste en sfeerverlichting zorgt de gemeente mee voor 

een gezellige en familiale eindejaarsperiode. 

De keuze valt dus ook dit jaar op een traditionele ijspiste met natuurijs. Dit benadert het best de sfeer van de 

feestdagen en zorgt voor een aangenaam schaatscomfort. Bovendien is dit ook de goedkoopste optie want 

het lopende contract met de huidige ijspistebouwer kon nog verlengd worden.  

“Uiteraard zijn we ook bezorgd over het ecologische aspect en moeten we, net als iedereen, zuinig 

omspringen met energie. Voor de koelinstallatie kozen we daarom bewust voor een toestel van de nieuwste 

generatie. Deze toestellen zijn een pak energie-efficiënter, waardoor het meest energiezuinige verbruik 

gegarandeerd is. Bovendien wordt de installatie permanent vanop afstand gemonitord en waar nodig 

bijgestuurd. Daardoor zal het energieverbruik in vergelijking met vorig jaar, en rekening houdende met 

vergelijkbare omstandigheden, met zo’n 20 % dalen”, geeft schepen van feestelijkheden Laura Staut aan. 

“Deze energie-efficiënte oplossing kadert in een reeks van andere maatregelen die we nemen om energie te 

besparen. Zo kozen we ervoor om onze gebouwen structureel energiezuiniger te maken en daar op het 

verbruik te letten. Zo komt de inspanning van onszelf en niet ten koste van de burgers die zelf ook al veel 

bijkomende inspanningen moeten doen", nog aldus Staut.  

Met een verbruik van +/- 45.000 kwh en minder dan 100 m³ water was de energiekost tijdens de vorige editie 

relatief beperkt. “Dat is uiteraard niet niks”, geeft de schepen nog mee, “maar anderzijds willen we ook onze 

belofte, Beveren verbindt, waarmaken. En we merken dat één van de ijkpunten daarvoor de jaarlijkse ijspiste 

is. Die brengt heel wat mensen, verenigingen en schoolgaande jeugd bijeen. En ook dat is heel belangrijk, 

zeker tijdens de donkerste dagen van het jaar.” 

“Deze keuze sluit evenwel andere opties in de toekomst niet uit. We blijven jaarlijks alle mogelijkheden 

onderzoeken en alle factoren afwegen om telkens de meest geschikte oplossing te kiezen”, besluit Staut. 
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