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Natuurijs is niet overal en altijd 
even sterk



… het verschilt per plek 



… en van moment tot moment



Veel voorkomende zwakke 
plekken

onder sneeuwstroming
geen uitstraling

(onder brug, 
onder bomen)

niet gelijktijdig 
dichtgegaan 
(windwak)

inwerking 
van krachten
(råk, ijsdrift)



Stroming



Sund (vernauwing, soms met 
ondiepte)



Instroom (monding van rivier of 
beek)



Uitstroom



Udde (schiereiland, landtong) 



Ondiepte, rotsen dicht onder 
wateroppervlak



Afvoerpijp, riool



Natuurlijke waterbron



Belemmering van uitstraling



Brug (bro)



Steiger (brygga)



Rotswand



Niet gelijktijdig dichtgegaan



Windwak



IJsgrenzen, generatiegrenzen



Inwerking van krachten



Råk (scheur)



Släppråk (wijkende scheur)



Vaargeul



IJsdrift



Svinga (deining, die het ijs 
opbreekt)



Andere gevaren



Rietvelden



Gasbellen



Sneeuw op het ijs



Steupende sneeuw



Slurpgat (stöpvattenhål)



Nog niet doorgevroren steuplaag



IJssoorten en ijsfenomenen



Kärnis (zwart ijs)



Steupijs

Kärnis



Saltis (zout ijs)



Saltis (zout ijs, zee-ijs) kent meer 
gevaren dan zoet ijs

- Meer dikte nodig voor dezelfde draagkracht;
- Meer onvoorspelbare stromingen onder het ijs;
- Altijd open water in de buurt, dus risico op drift;
- Altijd kans op deining; kan zich plotseling aandienen.



Överis (dubbelijs, overijs)



Glasis (glasijs)



Vrakis



Rutten is (verrot ijs)



De invloed van warmte op ijs

- 3 C°
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- 6 C°
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- 2 C°
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0 C°

0 C°

Warmte vanuit 
het water 
(stroming)

Instraling van 
de zon 

Warmte vanuit 
de lucht

Koud aan het 
oppervlak
Warm binnen in
listig (tricky) ijs

Koud ijs

wordt weggevreten 
van onderaf

Warm ijs

verzwakt het ijs



Scheuren



Koudescheuren
(torrsprickor; köldsprickor)



Köldbågnad (badkuip ijs)



Dooiend weer



Afvoerputje (slukhål)



Landlöshet (los van het land 
liggend ijs)



kijk uit voor deze 
gevaren!

Sund

IJsgrensWindwak

Instroom



Riskante omstandigheden

Nieuw ijs

Saltis (zout ijs, zee-ijs)
Våris (voorjaarsijs)

Dooiend weer

Sneeuw op het ijs



Gevaarlijk ijs
1. Lang/ver uit over dun of slecht dragend ijs

– Moeilijk of onmogelijk om er weer op te komen

– Smalle dragende strook tussen zwak/dun ijs aan 
beide kanten is zeer gevaarlijk

2. Voorjaarsijs

– Kan opeens uit elkaar vallen, moeilijk te beoordelen 
en kan van plek tot plek verschillen

– Zwak ijs of water langs land kan terugtocht 
versperren

3. Gevaar opbreken en drift door wind of golven

– Op groot water (bijv. Vättern en Vänern)

– Op zee: buiten beschermende eilanden (aflandige 
wind, deining)



Gevaar: ver uit op zwak/dun ijs



Gevaar: IJsbrug

(te) dun nieuw ijs

Zwak ijs onder 
sneeuw

Net dragend steupijs



Gevaar: voorjaarsijs (våris)



Gevaar: IJs dat opbreekt door deining 
en/of wind



Hoe beoordeel je het ijs?
• Kennis vooraf van zwakke plekken (ijsobservatie, tochtrapport, 

eigen wetenschap …)
… maar informatie is altijd beperkt, de situatie kan (snel) 
veranderen en je kunt het weer zijn vergeten 

• Zelf zwakke plek zien (råk, windwak, open water, nieuw ijs …)
… maar niet altijd alles is te zien (bijv. onder sneeuw, of dunner 
wordend ijs …)

• De waarschijnlijke oorzaak zien (sund, instroom, udde, brug …)
… maar soms moeilijk te ontdekken (een kaart kan helpen ...)

• Wees altijd op je hoede bij een 
verandering in het ijs
… ook als je die niet kan plaatsen

Wees op je hoede … prik met vlijt en op tijd!



Houd afstand



Daag het ijs uit!

Op één schaats staan! Met twee schaatsen op het ijs
is geen testen!



Oefenen, oefenen 
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