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VOORWOORD
Het voorliggend ijsverslag bedoelt te geven een zo volledig mogelijke documentatie van de ijsbezetting, voor zover van belang voor de scheepvaart en de
afvoer van opperwater langs de grote rivieren. Deze documentatie is gegeven in
de vorm van tabellen, grafieken en beschrijvingen. De gegevens zijn voorzien van
toelichtingen, beschouwingen en verklaringen, ten einde deze beter toegankelijk te
maken ten behoeve van scheepvaart, ijsbestrijding en beheer van de openbare
wateren in toekomstige ijswinters.
Het verslag is samengesteld ter directie Aigemene Dienst en Waterhuishouding
uit de ijsrapporten en bijdragen van de verschillende betrokken directies van de
Rijkswaterstaat.

HOOFDSTUK 1
ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE WINTER 1946—1947
§ 1,

HET VERLOOP VAN DE WINTER

Kenmerkten de winters 1939—1940 en 1941—1942 zich door een langdurige periode van strenge vorst,
de winter 1946—1947 vertoonde een aaneenschakeling van drie perioden van strenge vorst, gescheiden
door enige dagen van dooi. Vooral tussen de tweede en de derde vorstperiode bereikte de thermometer
in De Bilt maximum-temperaturen, die zelfs tot 11a 12° C stegen. De gehele winter was aanzienlijk
kouder dan normaal, vooral de maand februari. Het maandgemiddelde van de etmaaltemperatuur bedroeg voor De Bilt —5,5° C. Dit is het laagste na 1855.
In onderstaand staatje
zijn de verschillen opgegeven van de gemiddelde maandelijkse temperaturen in de 5 wintermaanden met de voor elke maand over een tijdvak van 40 jaren berekende normale
waarden (november en december over 53 jaren).
Afwijking in graden Celsius van de gemiddelde maandelijkse temperatuur
Groningen

November 1946 .
December 1946
Januari 1947 .
Februari 1947
Maart 1947 . .

Rottum
(Friesland)
-0,6
-3,0
-3,9
-8,7
-2,6

+ 1,1
2,8
—4,2
—8,5
—2,5

—

Den Holder

Naaldwijk

+ 0,7
—2,9
—4,0
—8,3
—2,8

Vlissingen

+ 1,2
—2,7
—3,7
—8,1
— 1,7

+ 0,9
2,8
—3,5
—7,1
—2,3

—

Hoorn

+ 0,8
—3,0
—4,4
—9,0

2,8

—

De maand november 1946 was warmer dan normaal, alle overige maanden waren kouder; de af¬
wijking was het grootst in februari 1947, nl. 9,0° in Hoorn.
Figuur 1 geeft een grafische voorstelling van de voornaamste meteorologische gegevens (luchtdrukking, temperatuur, neerslag, windrichting en windsnelheid) te De Bilt i).
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Op 14 december 1946 bereikte de koude continentale luchtstroom ons land en begon een periode
van strenge vorst, welke tot 24 december aanhield. Op 25 december trad de dooi in, welke voortduurde
tot 4 januari 1947. De aanvankelijk uit zuidelijke tot westelijke richtingen waaiende winden werden
verdrongen door krachtige koude continentale winden uit zuidoostelijke richtingen.
De temperatuur daalde snel en er volgde een korte periode van zonnig weer met matige tot strenge
vorst, welke tot 8 januari voortduurde. De wind ruimde naar het zuidwesten en de overdagtemperaturen
stegen weer tot boven het vriespunt. De grens tussen de koude continentale en de warmere maritieme
lucht bleef echter in het noordoosten van het land. In ons land ruimde de wind naar noordelijke richting
en de temperatuur daalde geleidelijk. Voor de derde maal in deze winter begon op 21 januari een periode
van matige tot strenge vorst. In het zuiden des lands kwamen tot 4 februari de dagtemperaturen boven
het vriespunt. Na deze datum verplaatste de vorstgrens zich naar het zuiden. Een koudefront passeerde
op 6 februari, waarna de temperatuur verder daalde. Op 9 februari verplaatste de vorstgrens zich weer
in noordelijke richting tot over onze zuidelijke provincies, waardoor de temperatuur te Maastricht gedurende korte tijd aanzienlijk steeg. Spoedig keerde de vorst in het zuiden terug. Tot de 26ste februari
waaiden onafgebroken oostelijke tot noordelijke winden. De vorstperiode hield algemeen aan tot ongeveer 15 maart. Op verschillende dagen kwam strenge vorst voor; overdag steeg in maart de temperatuur
echter meest tot boven het vriespunt.
De duur van de winter bedroeg voor De Bilt 92 dagen, waarvan 77 vorstdagen (minimum-temperatuur onder 0°) en 48 ijsdagen (maximum-temperatuur onder 0°), terwijl op 20 dagen de minimumtemperatuur onder —10° kwam (zeer koude dagen).
Onderstaande staatjes geven enige gedetailleerde gegevens van het aantal vorst- en ijsdagen der
vijf hoofdstations.
Vorstdagen
(dagen met minimum-temperatuur onder 0°)
Aantal dagen met een minimum-temperatuur lager dan
Plants

—5“
december

Groningen .
Den Holder
De Bilt . .
Vlissingen .
Maastricht

10
11
11
10
10

13
14
17
12
12

0°

0°

0°

15
9
14
9
12

28
28
28
28
27

—5°
maart

februari

januari
24
21
21
18
17

—5°

26
26
25
17
21

totaal

16
16
16
15
12

81
79
82
73
68

58
50
54
36
46

Ijsdagen
(dagen met maximum-temperatuur onder 0°)
Aantal dagen met een maximum-temperatuur lager dan
Plaats

—5“
december

Groningen .
Den Helder
Do Bilt .
Vlissingen .
Maastricht .

0°

0°

0°
januari
15
13
13
10
10

februari

—5°

58
55
48
41
35

27
27
24
20
16

Het volgende staatje geeft een vergelijking van de winters 1939—1940, 1941—1942
'

I
Winter

1939—1940
1941—1942
1946—1947

8

Duur van de
winter in
dagen

68
79
92

totaal

maart

eu

1

18
14
7
1
5

uuu—I.

Aantal
vorstdagen
(min.-temp. < 0°)

ij sdagen
(max.-temp. < 0°)

zeer koude dagen
(min.-temp. < —10“)

62
79
77

38
40
48

18
20
20

Vergeleken bij de strenge winters 1939—1940 en 1941—1942 duurde de winter van 1946—1947 dus
24 a 13 dagen langer. Het aantal vorstdagen is praktisch gelijk; de winter van 1941—1942 had zelfs 2
vorstdagen meer. Het aantal ijsdagen is slechts 8 meer dan in 1941—1942 en 10 meer dan in 1939—1940.
De winter van 1946/1947 onderscheidt zich van de twee voorafgaande strenge winters feitelijk alleen
door de lange duur. Deze is voornamelijk veroorzaakt door de aaneenschakeling van drie vorstperioden,
gesoheiden door enige dagen dooiweer.
§ 2.

OVERZICHT VAN DE IJSBEZETTING
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Figuur 2.

Het verloop van de winter

In figuur 2 is het globale verloop van de winter aangegeven door de kromme van de gemiddelde
temperatuur, welke is ontleend aan figuur 1. Verder is aangegeven de duur van de ijsbezetting op de
voornaamste wateren. Het langst was het ijs vast op het Ijsselmeer, namelijk 100 dagen achtereen
(in de winter 1939—1940 was het Ijsselmeer 56 dagen achtereen vast en in 1941—1942 72 dagen
achtereen).
Een algemeen overzicht van de ijstoestand op alle wateren, waarvan waarnemingen bekend zijn,
geven de figuren 3, 4 en 5.
In figuur 3 zijn vermeld de data van de gehele ijsperiode van het begin van hcht drijfijs tot de laatste
dag, waarop ijs werd gezien, dus de gehele periode van drijfijs en vast ijs.
In figuur 4 is aangegeven het aantal dagen, waarop ijs, hetzij drijfijs of vast ijs, is voorgekomen
(totaal aantal dagen drijfijs en vast ijs). Daarbij is rekening gehouden met het voorkomen van ijsvrije
dagen in de termijnen, aangegeven in figuur 3. Het totaal aantal dagen van drijfijs en vast ijs is zeer
verschillend. In Zeeland vindt men bijvoorbeeld 45 a 70 dagen vermeld, in Zuid-HoUand 70 a 95 en
voor het Ijsselmeer, Friesland en Groningen 95 a 107 dagen. Het grootste aantal dagen van drijfijs en
vast ijs is voorgekomen op de Lemster Rijn en bij Kornwerderzand (Ijsselmeer), nl. 107 dagen, terwijl
Staveren, Lemmer, Enkhuizen, Hoorn en Elburg 106 dagen drijfijs en vast ijs hadden.
In figuur 5 zijn vermeld de aantallen dagen vast ijs of, voor zover de benedenrivieren en de Zeeuwse
stromen betreft, zwaar drijfijs, waarbij de binnenvaart was gesloten. Het hoogste aantal dagen met vast
ijs had Kornwerderzand (Ijsselmeer) met 100 dagen, terwijl het Tjeukemeer en het Winschoterdiep
bij Winschoten 99 dagen en Staveren, Ijsselmeer en Warnservaart 98 dagen vast ijs hadden.
§ 3.

IJSBREKEN

Hoofddoel van het ijsbreken op de grote rivieren is het openhouden van een afvoerweg, zodat het
water bij het invaUen van de dooi ongehinderd zal kunnen afvloeien. Het meeste effect wordt ter zake
bereikt, indien kan worden voorkomen, dat het ijs zich vastzet. Dit vastzetten geschiedt doorgaans
naar het volgende algemene schema:
1. In het begin is er nog geen of slechts weinig drijfijs op de rivieren. Het wordt op natuurlijke
wijze met de stroom afgevoerd.
9
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2. Het Ijsselmeer is een der wateren, die het eerst worden overdekt met drijfijs, voor een groot
gedeelte bestaande uit opdrijvend grondijs. Het drijfijs, dat van de IJssel afkomt, vindt een versperring
in de Ketelmond. Houdt de vorst aan, dan is in 3 a 5 dagen de gehele IJssel vast. Bij niet al te strenge
vorst zijn Neder-Rijn en Lek dan nog open.
3. Bereikt het vaste ijs op de IJssel Westervoort, dan wordt alle drijfijs van het Pannerdens
Kanaal gedwongen naar de Neder-Rijn, hoewel een deel van het water de IJssel blijft volgen. Ten gevolge daarvan neemt de hoeveelheid drijfijs op de Neder-Rijn sterk toe. Bij genoegzaam sterke vorst
zet het drijfijs zich spoedig vast, en wel in een der vele bochten van de Neder-Rijn en in het kenteringsgebied. Een ongunstig punt is steeds gelegen even boven Vreeswijk, waar bij vloed de stroomsnelheid
tot nul nadert en het drijfijs gemakkelijk tot een gesloten ijsdek aan elkaar vriest. Tussen Vreeswijk
en Krimpen geschiedt dit niet zo licht, omdat de vrij drukke scheepvaart, zo nodig geassisteerd door
ijsbrekers, de Beneden-Lek wel openhoudt.
4. Is het ijs op de Neder-Rijn vastgeraakt, dan groeit het ijsdek snel tot aan de Pannerdense kop.
Is dit punt bereikt, dan wordt alle drijfijs van de Rijn de Waal opgedreven, hetgeen tot een aanmerkelijke verzwaring van de ijsbezetting leidt.
5. In verschillende bochten dreigt nu het ijs te blijven staan. Geschiedt dit niet, dan is er in het
gebied tussen Kop van’t Land en Gorinchem een grote opeenhoping van drijfijs, omdat, vooral tijdens
vloed, de afvoersneUieid zeer vertraagd wordt. In het kenteringsgebied omstreeks Werkendam staat
het water urenlang stil en daar is de kritieke plaats, waar dit vele drijfijs aaneenvriest tot een gesloten
ijsdek. Raakt het ijs vast, dan groeit het vaste dek met een snelheid van 15 a 25 km per etmaal in
stroomopwaartse riehting, zolang er een vorst heerst van 10° C of meer.
Met het ijsbreken nu wordt in de eerste plaats beoogd het vastzetten van het ijs te voorkomen.
Voor de IJssel is dit praktisch onmogelijk, omdat een vast ijsdek op het Ijsselmeer de vrije afvoer van
drijfijs op de IJssel te enen male uitsluit.
Op de Neder-Rijn en Lek is dit evenmin goed uitvoerbaar, omdat daarvoor een onevenredig groot
aantal ijsbrekers over een lang riviertraject zou moeten worden ingezet. Van meer belang is het om te
trachten het zetten van het ijs te voorkomen in de Nieuwe Merwede en de Boven-Merwede. Dit is de
voornaamste afvoerweg naar zee. Elke dag, dat het eventueel toch nog vastraken kan worden opgeschoven, doet het vaste ijsdek 15 a 25 km korter blijven, hetgeen voor later breken, dan wel in verband met
gevaren bij het loskomen van grote betekenis is.
Naast het eerste doel, het bevorderen van een veilige afvoer van ijs en water naar zee, werd uiteraard ook aan de belangen van de scheepvaart aandacht geschonken. Zo waren de konvooien A en B
(zie figuur 20) in hoofdzaak voor de scheepvaart werkzaam, de konvooien C en D in hoofdzaak voor
zuiver waterstaatsdoeleinden.
Op 20 december werd begonnen met 7 ijsbrekers. In de eerste vorstperiode werd al spoedig met
14 tot 16 ijsbrekers gewerkt, zoals uit de overzichtstabel (figuur 20) is te zien. Het grootste aantal
ijsbrekers, dat gelijktijdig werd ingezet, bedroeg 24, namelijk in de derde vorstperiode.
Het ijs op de Beneden-Merwede raakte op 23 december vast. Het werd niet meer gebroken, om het
drijfijs, komende van de Waal, uit de Noord en de Kil te houden. Het openhouden van de Kil leverde,
evenals vorige jaren, grote moeilijkheden op. Bij zuidenwind en vloed dreef de Kil soms geheel vol
met zwaar drijfijs. Het openhouden van dit water is evenwel van groot belang, daar de ijsbrekers te
alien tijde de reparatiewerven in Dordrecht moeten kunnen bereiken.
Het voornaamste doel van het ijsbreken, namelijk het bevorderen van een veilige afvoer van ijs en
water naar zee, kon ten voile worden bereikt. De Waal kon in de eerste en de tweede vorstperiode ge¬
heel worden opengehouden. In de derde periode kon het vastzetten niet worden voorkomen. Het vaste
ijsdek groeide aan tot Orsoy (kmr 791). Op het ogenblik van de dooi was het breken gevorderd tot Hulhuizen en was het ijs nog vast tussen Hulhuizen en Wesel. Het invallen van de dooi in het gebied van
de Duitse zijrivieren veroorzaakte een belangrijke was op de Rijn, die te Keulen rond 5 m bedroeg.
Het nog 80 km lange ijsdek kwam op 9 maart in beweging en veroorzaakte een plotselinge was, die te
Nijmegen 4 m in 24 uur bedroeg en tijdelijk zelfs 2 m in 6 uur. Van groot belang was het, dat de Waal
reeds geheel ijsvrij was; de was hield daardoor plotseling op en de topstand te Lobith kwam niet hoger
dan 14,20 m -|- N.A.P.
De zeer snelle was deed ook het ijsdek op het Pannerdens Kanaal, dat moest voorkomen, dat het
ijs door de Neder-Rijn zou worden afgevoerd, in beweging komen en afdrijven. Gelukkig was de NederRijn geheel gebroken, zodat dit zonder moeilijkheden gepaard ging. De pijlerjukken van de Baileybrug
te Arnhem werden niet beschadigd.
13

De IJssel had nog vast ijs tot nabij Westervoort. De normale afvoerverdeling werd hierdoor verstoord, zodat de IJssel 1/3 deel van zijn normale afvoer minder trok. Dank zij deze toestand bleven de
wassen beperkt tot 4 a 4,5 m.
De Lek bcncdcn Vreeswijk kon door ijsbrekers en de geringe scheepvaart praktisch in de gehele
periode worden opengehouden.
Wat de kanalen betreft kan worden opgemerkt, dat het Noordzeekanaal steeds voor de grote vaart
kon worden opengehouden, evenals het Merwedekanaal tussen Amsterdam en Vreeswijk.
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de ijsopruiming op de grote rivieren en benedenrivieren
wordt verwezen naar hoofdstuk 5 (biz. 47).
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HOOFDSTUK 2
IJSBEZETTING OP DE BENEDENRIVIEREN EN ZEEARMEN
(Voor kunstmatige ijsopruiming zie hoofdstuk 5, § 16)
Nieuwe Maas voor Rotterdam
Op 19 december vertoonde zich hier het eerste drijfijs, dat op 25 december zijn grootste zwaarte
bereikte, daarna geleidelijk minder werd en op 15 januari geheel verdwenen was.
Op 28 januari kwam weer drijfijs voor. Mettegenstaande op 15 februari ijsbrekers ingezet werden,
kon niet worden voorkomen, dat op 17 februari de rivier vastzat, dock de rivier kon verder door ijsbre¬
kers worden opengehouden. Op 14 maart was het laatste ijs verdwenen. In deze periode was scheepvaart
alleen mogelijk voor kraohtige schepen van 1 tot en met 3 februari, van 6 tot en met 8 februari en van
15 februari tot en met 12 maart.
Nieuwe Maas voor Vlaardingen
Op 21 december werd voor het eerst licht drijfijs waargenomen, dat op 3 januari weer geheel
verdwenen was. Op 5 januari vertoonde zich weer licht drijfijs, waarna de rivier op 15 januari weer geheel
ijsvrij was. De derde periode van drijfijs begon op 29 januari. Over het algemeen kwam slechts licht
drijfijs voor, waarna op 15 maart de rivier weer ijsvrij was. Slechts op 31 januari was het drijfijs van dien
aard, dat scheepvaart alleen mogelijk was voor kraohtige schepen.
Scheur voor Maassluis
Licht drijfijs werd waargenomen van 21 december tot en met 2 januari. Op 5 januari kwam opnieuw
licht drijfijs voor, doch op 15 januari was de rivier weer ijsvrij.
Op 28 januari begon de derde periode van licht drijfijs, welke aanhield tot 16 maart.
Brielse Maas voor Brielle
Op 21 december werd het eerste drijfijs waargenomen, hetwelk echter nog niet hinderlijk was voor
de scheepvaart. Na van 27 december tot 5 januari ijsvrij te zijn geweest, werd op 6 januari de rivier
wederom bedekt met drijfijs. Hiervan werd door de kleine schepen enige hinder ondervonden. Van
12 tot 26 januari was de rivier ijsvrij. Op 27 en 28 januari vormden zich grote ijsvelden, waardoor de
vaart slechts mogelijk was voor krachtige schepen. Op 29 januari zette het ijs zich vast. Dit bleef zo tot
13 maart. Gedurende dit tijdvak was alle scheepvaart gestremd.
Ten gevolge van het ijsbreken op de Botlek op 13 maart was op 16 maart daaraanvolgende de rivier
schoon.
Het voetveer Nieuwesluis—Rozenhurg was van 28 januari tot 8 februari grotendeels en van
9 februari tot 13 maart geheel gestremd. Gedurende dit tijdvak ging het verkeer over het ijs.
Oude Maas voor Dordrecht
Op 19 december vertoonde zich op dit riviervak voor het eerst licht drijfijs, hetwelk geleidelijk
zwaarder werd en zich op 21 december vastzette. Op 26 december geraakte het ijs weer los, waarna
slechts licht drijfijs aanwezig bleef, terwijl op 31 december het ijs geheel uit de rivier was verdwenen.
Op 6 januari vertoonde zich opnieuw licht drijfijs, dat in zwaarte toenam. Op 8 januari zette het
ijs zich vast beneden kmr 978. Daar boven was de rivier afwisselend bedekt met drijfijs. Op 11 en 12
januari was het gehele riviervak overdekt met licht chijfijs, dat op 13 januari was verdwenen. Na enig
licht drijfijs op 14 januari was het ijs op 15 januari weer van de rivier verdwenen.
Op 27 januari vertoonde zich weer licht drijfijs, dat in zwaarte toenam en spoedig de rivier overdekte. Op 29 januari zat het ijs vast. Nadat op 3 februari beneden kmr 978 het ijs was gebroken, was
van 4 tot en met 6 februari boven kmr 977,300 een gedeelte blank water, doch daar beneden was vast
ijs. Van 7 februari tot en met 9 maart was het ijs op het gehele riviervak vast, behoudens een opengebroken geul voor doorvaart van de ijsbrekers naar de werf te Dordrecht.
Op 10 maart was de rivier boven kmr 976,600 blank, daar beneden vast. Nadat op 12 maart het
ijs op dit riviervak was gebroken, was op 13 maart het ijs van de rivier verdwenen.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 19 tot en met 30 december 1946, van 6 tot en
met 14 januari en van 27 januari tot en met 12 maart 1947.
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De vaart voor grote schepen was gesloten van 21 tot en met 26 december 1946, van 8 tot en met
12 januari en van 29 januari tot en met 12 maart 1947.
De veerclienst Dordrecht—Zwijndrecht was voor alle verkeer gestremd van 22 tot en met 25 de¬
cember, van 7 tot en met 10 januari en van 29 januari tot en met 11 maart.
Boven de kleine draaibrug van de spoorbrug te Dordrecht is een dukdalf verdwenen. Deze dukdalf
deed echter geen dienst meer, weshalve hij niet meer is vervangen.
Oude Maas beneden het Mallegat en de Krabbegeul
Op 19 december vertoonde zich op dit riviervak voor het eerst licht drijfijs, hetwelk geleidelijk in
zwaarte toenam. Op 22 december was de rivier met zwaar drijfijs overdekt. Van 23 tot en met 25 de¬
cember zat het ijs vast; op 26 december geraakte het weder los en nam geleidelijk af. Op 30 december
was het ijs van de rivier verdwenen.
Op 6 januari daaraanvolgende vertoonde zich weder licht drijfijs, dat in zwaarte toenam en tot en
met 15 januari de rivier in afwisselende mate bedekte, doch zich niet vastzette.
Op 16 januari was het ijs weer van de rivier verdwenen.
Op 27 januari vertoonde zich opnieuw licht drijfijs, dat snel toenam en op 28 januari de rivier overdekte. Op 29 januari zette het ijs zich vast. Op 11 en 12 maart werd de rivier opengebroken. Op 13 maart
vertoonde zich nog enig drijfijs, terwijl op 14 maart de rivier ijsvrij was.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 19 tot en met 29 december, van 6 tot en met
15 januari en van 27 januari tot en met 13 maart 1947.
De vaart voor grote schepen was gesloten van 23 tot en met 26 december 1946 en van 29 januari
tot en met 12 maart 1947.
De veerdienst Puttershoek—Grote Lindt was voor alle verkeer gestremd van 19 tot en met 30 de¬
cember, van 6 tot en met 14 januari, van 27 tot en met 31 januari en van 10 tot en met 15 maart; van
1 februari tot en met 9 maart vond de overtocht over het ijs plaats.
De veerdienst Ooidschalxoord—Rhoon was gestremd van 20 tot en met 22 december, waarna tot
en met 1 januari de overtocht alleen overdag op ongeregelde tijden plaats vond. Van 6 tot en met 8
januari was de dienst weer gestremd en had claarna tot en met 16 januari op ongeregelde tijden plaats.
Van 27 tot en met 30 januari vond geen overtocht plaats. Van 31 januari tot en met 11 maart was de
overtocht mogelijk over het ijs, terwijl van 12 tot en met 14 maart de dienst op ongeregelde tijden werd
onderhouden. Op 15 maart was de dienst weer normaal.
Schade. Aan de rijkskribben, strekdammen en belopen werd schade aangericht. De kosten van
herstel bedroegen ca. f 6218.
Twee op verzoek van het Loodswezen boven en beneden de Barendrechtse brug geplaatste peilschalen voor de zeevaart zijn verdwenen.
De aanlegsteigers van het veer Puttershoek—Grote Lindt werden aan beide oevers zwaar en de
veerdammen van het veer Nieuw-Beijerland—Hekelingen aan beide oevers licht beschadigd.
De kosten van herstel van de beide laatstgenoemde beschadigingen komen niet voor rijksrekening.
Spui en Berengat
Op 19 december vertoonde zich het eerste drijfijs, dat op 20 december de rivier overdekte. Van
21 tot en met 27 december zat het ijs vast. Op 27 december werd het ijs gebroken, waarna het drijfijs
geleidelijk afnam en op 31 december geheel van de rivier was verdwenen.
Op 5 januari daaraanvolgende vertoonde zich weer licht drijfijs, dat op 6 januari de rivier overdekte
en zich vastzette. Tot 12 januari bleef het ijs vast, waarna het werd gebroken. Tot 15 januari bleef de
rivier beneden Zuidland nog met drijfijs overdekt, daar boven was het blank water. Op 16 januari
kwam met de vloed nog wat drijfijs naar binnen, doch op 17 januari was het ijs van de rivier verdwenen.
Op 27 januari vertoonde zich opnieuw licht drijfijs, dat geleidelijk in zwaarte toenam. Van 29 ja¬
nuari tot en met 13 maart zat het ijs vast. Op 13 en 14 maart werd de rivier opengebroken, waarna nog
tot en met 16 maart enig drijfijs aanwezig bleef. Op 17 maart was het ijs geheel van de rivier verdwenen.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 20 tot en met 30 december 1946, van 5 tot en met
16 januari en van 27 januari tot en met 16 maart 1947.
De scheepvaart was geheel gesloten van 21 tot en met 27 december 1946, van 6 tot en met 12 ja¬
nuari en van 29 januari tot en met 14 maart 1947.
De betonning in het Spui en Berengat is opgenomen op 19 december en weder gelegd op 28 maart.
De veerdienst Hekelingen—Nieuw-Beijerland was gestremd van 19 tot en met 31 december en van
6 tot en met 15 januari; in deze perioden werd het voetgangersverkeer onderhouden met een roeiboot.
Van 27 januari tot en met 17 maart was de overtocht opnieuw gestremd voor rijverkeer. Het voetgangers¬
verkeer was gestremd van 27 tot en met 30 januari; van 31 januari tot en met 13 maart was overtocht
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over het ijs mogelijk en van 14 tot en met 17 maart were! per roeiboot overgezet. Op 18 maart was de
dienst weer norma al.
Schade. Aan de rijkskribben is ijsschade ontstaan. De kosten van herstei bedroegen ca. f 150.
Noord
Op 19 december werd het eerste drijfijs waargenomen op de rivier, hetwelk zich afwisselend vertoonde tot en met 28 december. Op '29 december was de gehele rivier ijsvrij. Op 6 januari daaraanvolgende vertoonde zich weer licht drijfijs tot 13 januari. Van 14 tot en met 26 januari was de rivier ijs¬
vrij. Op 27 januari vertoonde zich opnieuw licht drijfijs, dat spoedig in zwaarte toenam. Op 30 januari
zette het ijs zich vast, en wel van kmr 976 tot kmr 981. Het verdere gedeelte van de Noord was gedeeltelijk met licht drijfijs bedekt, dat af en toe met de vloed kwam aandrijven en werd afgevoerd. Nadat
op 7 maart het ijs op dit riviervak was gebroken, was op 8 maart het ijs verdwenen.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 20 tot en met 28 december 1946 en van 28 januari
tot en met 8 maart 1947.
De scheepvaart was geheel gesloten van 23 tot en met 25 december 1946 en van 29 januari tot en
met 8 maart 1947.
Schade. Er werd aan rijkswerken geen ijsschade aangericht.
Mallegat en Dordtse Kil
Op 19 december vertoonde zich hier voor het eerst licht drijfijs, dat op 20 december de rivier overdekte. Het ijs zat vast van 22 tot en met 28 december, waarna de rivier nog tot en met 31 december met
drijfijs overdekt bleef. Op 1 januari daaraanvolgende was nog licht drijfijs aanwezig, dat op 2 januari
was verdwenen. Op 6 januari vertoonde zich weder licht drijfijs, dat snel in zwaarte toenam en zich op
7 januari vastzette. Op 9 januari geraakte het ijs weer los en op 10 januari was de rivier blank. Van 11
tot en met 14 januari was de rivier in afwisselende mate overdekt met drijfijs, dat op 15 januari was
verdwenen.
Op 26 januari werd opnieuw drijfijs waargenomen, dat op 28 januari de rivier geheel overdekte en
zich op 1 februari vastzette. Op 3 en 4 februari was het ijs los, doch bleef de rivier geheel overdekken,
behalve aan de benedenmond, waar 6/10 drijfijs aanwezig was. Op 5 februari zette het ijs zich weer
vast en bleef nu vast tot 11 maart, behoudens een smalle geul, die werd gebroken en opengehouden
voor doorvaart van de ijsbrekers naar Dordrecht. Op 11 en 12 maart werd de gehele rivier opengebroken.
Op 13 maart was het ijs geheel van de rivier verdwenen.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 20 december 1946 tot en met 1 januari 1947,
van 6 tot en met 14 januari en van 27 januari tot en met 12 maart 1947.
De scheepvaart was gesloten van 22 tot en met 28 december 1946, van 7 tot en met 9 januari en
van 1 februari tot en met 12 maart 1947.
De veerdienst Wieldrecht—’s-Gravendeel was voor rijverkeer gestremd van 23 tot en met 29 de¬
cember, van 8 tot en met 12 januari en van 8 februari tot en met 10 maart. Voetgangers konden steeds
met een sleepboot worden overgezet.
Schade. Aan de rijkskribben is schade ontstaan en een dukdalf is geheel verdwenen. Deze werd
vervangen.
Hollands Diep boven Moerdijk
Op 17 december werden de tonnen uit de rivier verwijderd, terwijl zich op 18 december op deze
rivier het eerste lichte drijfijs vertoonde, dat geleidelijk toenam en de rivier nabij de bruggen geheel
overdekte. Daarna was de ijsbezetting afwisselend en op 30 december was de rivier weer ijsvrij. Op
6 januari daaraanvolgende vertoonde zich opnieuw licht drijfijs, dat tot 8 januari de rivier over 2/10
der breedte bedekte. Van 9 tot 11 januari vertoonde zich zwaar drijfijs, dat afwisselend de rivier van
8/10 tot 2/10 der breedte overdekte, terwijl op 12 en 13 januari licht drijfijs aanwezig was over 2/10
der breedte. Op 14 januari was de rivier ijsvrij.
Op 28 januari vertoonde zich weer licht drijfijs, dat de rivier bijna geheel overdekte en snel in zwaarte
toenam. Van 31 januari tot en met 1 februari was de rivier geheel met zwaar drijfijs overdekt, daarna
was de ijsbezetting wat afwisselend, doch tot en met 11 maart was de rivier voor het grootste gedeelte
met zwaar drijfijs overdekt. Daarna verdween het ijs zeer snel en na enig verspreid licht drijfijs was de
rivier op 14 maart weer geheel ijsvrij.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 18 tot en met 28 december 1946 en van 28 januari
tot en met 13 maart 1947.
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De scheepvaart was gedurende deze periode alleen met speciaal voor ijsvaart bestemde schepen
mogelijk. De toiinen Avaren op 20 maart 1947 weder lierlegd.
De veerdienst Willemstad—Numansdorp was gestremd van 22 tot en met 30 december, van 6 tot
en met 10 jannari en van 28 januari tot en met 15 maart. Voor het overbrengen van post heeft op ongeregelde tijden een sloepboot gevaren.
De veerdienst Zijpe—Numansdorp heeft gedurende de ijsperioden slechts eenmaal per dag gevaren.
(Alleen overdag wegens de onzekere positie der gasboeien.) Van 23 tot en met 26 februari was de dienst
gestaakt, daar de pont dienst deed op het traject Zijpe—Anna Jacoba.
Schade. Aan rijkskribben en strekdammen werd ijsschade aangericht, waarvan de kosten van
herstel ca. f 1880 bedroegen.
Hollands Diep beneden Moerdijk
Op 17 december vertoonde zich het eerste lichte drijfijs, dat geleidelijk toenam. Op 19 december
Avas de riAder nabij de bruggen OA^erdekt met licht drijfijs, terAvijl hij nabij Willemstad over 5/10 der
breedte met (hijfijs was overdekt. Nabij de bruggen was het ijs van 21 tot en met 23 december’s morgens
Amst, doch werd clagelijks gebroken. Tot en met 30 december bleef nog ca. 7/10 drijfijs aanAvezig, waarna
het ijs geleidelijk afnam en op 2 januari geheel uit de rivier Avas A’erdAA’enen.
Op 6 januari daaraanvolgende vertoonde zich opnieuAV licht drijfijs, dat snel in ZAvaarte toenam en
op 7 januari de rivier overdekte. Van 8 tot en met 10 januari was alleen langs de noorderwal in afAvisselende mate drijfijs aaiiAvezig. Op 11 januari was de rivier geheel overdekt en op 12 januari langs de noordei'Aval voor 5/10 bedekt met drijfijs. De 13de januari Avas de rivier blank. Na enig verspreid drijfijs op
14 januari AA'as op 15 januari het ijs A’an de riA'ier verdAvenen.
Op 28 januari vertoonde zich Aveer drijfijs op de riAuer, dat aanvankelijk de gehele rivier overdekte
en snel zAA'aarder Averd. De 31ste januari zette het ijs zich aan de noorderAval vast en bleef daar gemiddeld
over de halve riAuerbreedte vastzitten. Het OA’erige deel der riA^ier Avas afAvisselend met ZAvaar drijfijs
OA’erdekt. Deze toestand bleef bestaan tot 11 maart, op Avelke datum het ijs Aveer losraakte en A^an de
riAuer verdAveen. Na enig verspreid drijfijs op 12 en 13 maart Avas de rivier op 14 maart geheel ijsvrij.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 18 december 1946 tot en met 2 januari 1947, van
6 tot en met 12 januari en van 28 januari tot en met 13 maart 1947.
De scheepA'aart AA'as gedurende deze periode alleen mogelijk met speciaal voor de vaart door ijs
gebouAA'de schepen.
Schade. Aan de leidammen eji kribben in het Hellegat is ijsschade ontstaan. De kosten van herstel
bedroegen ca. f 555.
Haringvliet, Vuile Gat en Slijkgat
Op 19 december vertoonde zich hier het eerste diijfijs, dat geleidelijk toenam en van 25 tot en met
27 december de rivier overdekte. Daarna begon het ijs af te nemen en Avas op 2 januari verdAvenen.
Van 6 tot en met 15 januari Avas AA-eder drijfijs op de rivier aaiiAvezig.
Op 28 januari werd opnieuAv drijfijs Avaargenomen, dat geleidelijk in zAvaarte en hoeveelheid toe¬
nam en de rivier afwisselend bedekto tot 13 maart, waarna het ijs afnam. Op 17 maart was het ijs van
de rivier verdwenen.
De A^aart voor kleine schepen Avas gestremd van 19 december 1946 tot en met 2 januari 1947, van
6 tot en met 15 januari en van 28 januari tot en met 16 maart 1947.
Gedurende deze perioden was alleen scheepvaart mogelijk met krachtige vaartuigen.
Het Zuiderdiep was gedurende de vorstperiode van boven Stellendam tot de haven van Goedereede overdekt met een aaneengesloten ijsvlakte.
Langs de haA^en van Goedereede ging ZAvaar drijfijs, doch de livier Avas niet versperd.
De passagiersdienst Hellevoetsluis—Middelharnis van de Rotterdamsche TramAveg Maatschappij
heeft veel hinder van het drijfijs ondervonden, maar Averd voortdurend onderhouden, zij het dan ook
zeer omegelmatig en met grote vertraging.
De sleepdienst van de R.T.M. Avas gestremd van 20 tot 30 december 1946, van 6 tot 12 januari 1947
en van 29 januari tot 13 maart.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 21 december 1946 tot 13 januari 1947 en van
28 januari tot 13 maart 1947. Gedurende deze perioden was de vaart slechts mogelijk voor sterke of
speciaal voor de A^aart door ijs gebouwde schepen.
De veerdienst Numansdorp—Den Bommel was gestremd van 23 tot en met 30 december, van 7 tot
en met 14 januari en van 29 januari tot en met 13 maart.
De veerdienst Dintelsas—Ooltgensplaat is niet gestaakt, doch heeft in de perioden van 19 tot en met
29 december, van 6 tot en met 10 januari en van 23 januari tot en met 11 maart onregelmatig gevaren.
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Hellegat en Volkerak
Op 18 december werd op deze stromen het eerste drijfijs waargenomen langs de oevers. Het ijs
iiam snel toe en overdekte de stromen van 19 tot en met 26 december geheel, waarna het begon af te
nemen en op 31 december was verdwenen.
Van 5 tot en met 11 jannari daaraanvolgende werd opnieuw licht drijfijs waargenomen. Op 12
januari was het ijs van de stromen verdwenen.
Op 22 jannari vertoonde zich weder licht drijfijs, dat geleidelijk toenam en de stromen afwisselend
van 5/10 tot 7/10 der breedte bedekte tot 9 maart, op welke datum nog slechts 1/10 drijfijs aanwezig
was. Tot 16 maart werd nog verspreid drijfijs waargenomen en op 17 maart was het ijs geheel verdwenen.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 19 tot en met 29 december, van 6 tot en met 11
januari en van 22 januari tot en met 16 maart.
Gedurende deze perioden was scheepvaart alleen mogelijk voor krachtige schepen.
De vluchthaven te Dinteloord was dichtgevroren van 20 tot en met 29 december 1946, van 7 tot
en met 10 januari 1947 en van 23 januari tot en met 12 maart 1947, in welke perioden resp. 5, 4 en
4 motorschepen overwinterden.
Krammer, Grevelingen en Brouwershavense Gat
Op deze stromen werd ijs waargenomen van 21 tot en met 27 december. Gedurende deze periode
was slechts licht drijfijs aanwezig.
Van 8 tot en met 14 januari daaraanvolgende werd opnieuw ijs waargenomen; thans was zwaar
drijfijs aanwezig.
Op 28 januari vertoonde zich weer drijfijs, dat af\visselend deze stromen bleef bedekken tot en met
13 maart. Op 14 maart was het ijs verdwenen.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 8 tot en met 12 januari en van 28 januari tot en
met 12 maart.
De scheepvaart was van 8 tot en met 12 januari en van 30 januari tot en met 16 februari alleen
mogelijk voor krachtige schepen en was gesloten van 17 februari tot en met 10 maart.
Zijpe, Mastgat en Keten
Op deze stromen werd het eerste drijfijs waargenomen op 22 december. Het ijs bedekte de stromen
in afwisselende mate en was op 31 december verdwenen. Voor de tweede maal werd ijs rvaargenomen
van 8 tot en met 12 januari daaraanvolgende; op 13 januari was het verdwenen.
De 29ste januari vertoonde zich opnieuw drijfijs, dat snel in zwaarte toenam en tot 14 maart aan¬
wezig bleef. Na enig verspreid drijfijs tot en met 16 maart was op 17 maart het ijs geheel van deze
stromen verdwenen.
De vluchthaven in de Stoofpolder aan het Zijpe is gedurende de beide eerste vorstperioden niet
geheel dichtgevroren geweest. In- en uitvaren bleef steeds mogelijk. De haven was geheel dichtgevroren
van 28 januari tot en met 16 maart. Gedurende deze tijd overwinterden 14 motorschepen.
De veerdienst Zijpe—Anna Jacoba is steeds onderhouden, doch ondervond bij laagwater grote
vertraging wegens ijsvorming onder de aanlegponton.
Oosterschelde (oostelijk gedeelte)
Op deze stroom werd het eerste drijfijs waargenomen op 20 december. Het drijfijs nam toe tot
26 december, waarna het begon af te nemen en op 30 december verdwenen was.
Op 7 januari daaraanvolgend werd opnieuw drijfijs waargenomen, dat deze stroom in afwisse¬
lende mate bedekte en op 13 januari weder was verdwenen.
Op 28 januari werd weer drijfijs waargenomen, dat geleidelijk toenam en van 3 tot en met
24 februari de stroom geheel overdekte, waarna het ijs begon af te nemen en op 18 maart geheel
verdwenen was.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 23 tot en met 26 december, van 7 tot en met
10 januari en van 28 januari tot en met 16 maart.
Gedurende deze perioden was scheepvaart alleen mogelijk voor krachtige vaartuigen, terwijl
van 3 tot en met 24 februari de scheepvaart gesloten was.
Oosterschelde (westelijk gedeelte)
In de omgeving van Colijnsplaat werd op 24 en 25 december 1946, op 8 en 9 januari 1947 en van
29 januari tot 13 maart 1947 drijfijs waargenomen. Hierdoor was de scheepvaart gestremd van 8 februari
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tot 1 maart eii van 4 tot 9 maart. De scheepvaart bleef voor krachtige vaartiiigen mogelijk van 4 tot 7
februari en op 10 maart. Kleiiie motorvaartuigen ondervonden op 2 februari hinder, terwijl de zeilvaart
in de periode van 29 januari tot 1 februari en op 2 en 3 maart werd belemmerd.
Nabij het Goesse Sas werd op 20 december voor de eerste maal licht drijfijs waargenomen. Deze
toestand duurde tot 4 januari. Van 6 tot 10 januari werd voor de tweede maal licht drijfijs waargenomen,
terwijl op 7 en 8 januari het water half bedekt was.
Voor de derde maal werd op 28 januari drijfijs waargenomen; op 30 januari was do rivier van 3/4
tot geheel overdekt en voor de scheepvaart gesloten. Deze toestand handhaafde zich tot 10 maart, in
welke periode de rivier over afwisselende breedten tot geheel met drijfijs was overdekt. Op 11 maart
kwam geen ijs van betekenis meer voor en was de rivier w'eer bevaarbaar.
De veerdienst over de Oosterschelde werd van 30 januari tot 19 maart 1947 gestaakt.

Veergat, Zandkreek en Sloe
Op 19 december 1946 werd te Kortgene het eerste drijfijs w'aargenomen en op 22 december was de
rivier over de voile breedte met zwaar drijfijs bezet. Het ijs zette zich op 23 december tijdens eb vast
en bleef in die toestand tot 25 december, waarna op de rivier tot 31 januari afwisselend licht tot zwaar
drijfijs over de voile breedte werd waargenomen. Op laatstgenoemde datum zette het ijs zich wederom
bij eb vast; de daaropvolgende dag was het weer drijvende tot het zich op 4 februari weer vastzette
tot 11 maart. Op 17 maart was het ijs verdwenen.
De scheepvaart was geheel gestremd van 23 tot 25 december 1946 en van 10 februari tot 12 maart,
terwijl op 22 en 26 december, van 29 tot 31 januari en van 4 tot 9 februari de scheepvaart alleen mogelijk
was voor krachtige vaartuigen.
De veerdienst Wolphaartsdijk—Kortgene was in het tijdvak van 22 december 1946 tot 16 maart 1947
gestremd op 7 februari en van 10 februari tot 11 maart. Op gebrekkige wijze w'erd in de laatstgenoemde
periode de verbinding over het ijs onderhouden, waarbij ook nog enkele auto’s overkwamen. Op de
overige dagen kon de overtocht afwisselend normaal of op ongeregelde tijden plants hebben.
In het Veergat en het Sloe werd meestal licht, een enkele maal zwaar drijfijs waargenomen van
8 tot 10 januari en van 28 januari tot 12 maart. De scheepvaart ondervond hier slechts op enkele dagen
hinder van het drijfijs.
De veerdienst Vere—Kamperland was gestremd van 13 februari tot 8 maart en kon slechts op onge¬
regelde tijdstippen worden onderhouden van 7 tot 12 februari. Het ijs in de Zandkreek werd van 12 tot
en met 16 maart gebroken (van rijkswege).

Westerschelde
Van 5 tot 10 januari werden bij Bath verspreide ijsschollen waargenomen. Op 28 januari werd
wederom drijfijs waargenomen, dat in zodanige mate toenam, dat van 29 januari af de rivier ter plaatse
voor de kleine schepen gesloten was. Na 29 januari werd de toestand voor de zeevaart iets gunstiger,
doch over het algemeen was tot 6 maart de vaart alleen nog mogelijk voor vrij krachtige vaartuigen.
Van 6 maart af was de toestand voor de kleine schepen nog steeds hinderlijk. Op 11 maart werd het
laatste ijs gemeld.
Bij Waarde werd het eerste ijs waargenomen op 29 januari. De volgende dagen nam de hoeveelheid
toe. De toestand was afwisselend naar gelang van stroom en wind; soms was de rivier zover het oog
reikte overdekt, soms was er een strook licht of zwaar drijfijs, nu eens onder de wal, dan weer meer rivierwaarts of werden enkele verspreide ijsvelden waargenomen. Deze toestand bleef tot en met 4 maart.
Nadien bleven er nog enkele verspreide schollen of een smalle ijsstrook tot en met 11 maart. Op 12 maart
was de rivier ijs vrij.
Voor de buitenhaven te Hansweert werd op 22 december 1946 en op 7 januari 1947 licht drijfijs
W'aargenomen, dat niet hinderlijk was voor de scheepvaart. Op 28 januari was opnieuw licht drijfijs
voor de haven aanwezig. Op 29 januari was de haven met zwaar drijfijs bedekt. Deze toestand bleef,
afhankelijk van stroom- en windrichting, vrijw'el onveranderd bestaan tot 7 maart, toen voor de haven
een brede strook ijsvrij water werd aangetroffen. Op 8 en 9 maart was er weer veel drijfijs, dat nadien
snel afnam, zodat op 12 maart de rivier zo goed als ijsvrij was.
De veerdienst Kruiningen—Perkpolder ondervond alleen bij het invaren van de havens te Kruiningen
en te Perkpolder veel hinder, doch kon in working blijven.
Te Terneuzen w'erd het eerste lichte drijfijs waargenomen op 29 januari 1947. De scheepvaart
ondervond geen noemenswaardige hinder. Van 31 januari tot 6 maart was de scheepvaart alleen mogelijk
voor krachtige schepen. In deze periode veranderde de ijstoestand vaak ten gevolge van getij en wind,
doch de hierdoor soms ontstane stroken open water hidden lang stand. Op 7 maart werd de vaart — zij
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het sterk gehinderd — weer mogelijk voor schepen met minder vermogen. Het laatste drijfijs werd op
10 maart waargenomen.
Te Vlissingen werd het eerste ijs van betekenis op 29 januari waargenomen. Dit ijs vermeerderde
in korte tijd in die mate, dat op 30 januari reeds de vaart voor kleine schepen moest worden gestaakt.
Op 1 februari was de vaart alleen nog mogelijk voor krachtige vaartnigen en op 10 februari was de rivier
voor het grootste gedeelte met drijfijs bedekt, waardoor de vaart alleen nog voor zeeschepen mogelijk
was. Deze toestand bleef tot 6 maart voortdiiren, waarna de ijshoeveelheid geleidelijk afnam, zodat oj)
11 maart de lichtere motor- en stoomvaart en op 14 maart de zeilvaart weer mogelijk was.
De veerdienst Vlissingen—Breskens is van 18 februari tot 8 maart gestremd geweest. ^
Te Westkapelle werd voor het eerst op 10 februari drijfijs waargenomen. Dit ijs was niet hinderlijk
voor de scheepvaart, maar groeide geregeld aan. Tot 14 maart, op welke datum het laatste ijs werd
gezien, was de ijshoeveelheid ten gevolge van wind en stroom afwisselend, zodat op 1 maart aldaar
zelfs geen ijs kon worden waargenomen. Slechts van 19 tot en met 24 februari kon van werkelijke hinder
voor de scheepvaart worden gesproken.
De zeevaart op de Westerschelde is gedurende dezs ijsperiode nimmer geheel gestremd geweest,
doch was gedurende de ernstige ijsgang alleen overdag mogelijk, mede doordat de betonnmg onklaar
was geworden of was weggenomen.
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HOOFDSTUK 3
IJSBEZETTING OP DE GROTE RIVIEREN
§ 4.

IJssel

Een algemeen overzicht van de ijsbezetting geeft bijlage 1, waarop van dag tot dag is aangegeven,
op welke gedeelten van de rivier vast ijs of drijfijs werd aangetroffen.
De tijdens de ijsbezetting voorgekomen waterstanden zijn opgenomen in bijlage 5 en grafisch voorgesteld in bijlage 9.
Het eerste drijfijs werd op 17 december beneden Katerveer waargenomen. De volgende dag was
er reeds drijfijs tot kmr 885 over 0,2 tot 0,6 der breedte, terwijl van kmr 977,600 tot 979,600 en beneden
kmr 982 vast ijs voorkwam.
De schipbrug te Deventer werd opgeborgen en de veerponten te 01st, Wijhe en Katerveer werden
uit de vaart genornen. Overtocht voor voetgangers en wielrijders te Deventer geschiedde per roeiboot
of over de spoorbrug, te 01st en Wijhe per roeiboot.
Op 19 december breidde het drijfijs zich bovenwaarts uit tot de IJsselkop. Te Westervoort werd
de tijdelijke schipbrug weggenomen, eveneens te Doesburg, terwijl te Bronkhorst de veerpont uit de
vaart genornen moest worden.
Op 20 december strekte het vaste ijs zich uit tot Deventer en op 21 december tot Gorssel. Boven¬
waarts tot de IJsselkop was de rivier van 0,4 tot 0,6 bedekt met drijfijs. Op 22 december breidde het
vaste ijs zich uit tot Doesburg, terwijl op 23 december de gehele rivier, behoudens enkele open vakken,
met vast ijs bedekt was. Deze toestand duurde tot 31 december. Het ijs kwam toen door de ingevallen
dooi op het bovengedeelte in beweging. Op 2 januari was de rivier ijsvrij van de IJsselkop tot kmr 953,
terwijl van kmr 953 tot 963 drijfijs voorkwam. De schipbruggen te Doesburg en Deventer werden weer
gelegd en de veerponten te Bronkhorst en 01st in dienst gesteld. Beneden kmr 963 was de rivier met
vast ijs bezet met uitzondering van het gedeelte tussen kmr 979 en 995,500, w'aar drijfijs voorkwam
over 0,8 der breedte. Door ijsbrekers werd hier gebroken.
Het open water breidde zich uit: op 3 januari tot kmr 969, op 4 januari tot kmr 977, terwijl drijfijs
voorkwam tot kmr 983 en daar beneden vast ijs. Door de opnieuw ingevallen vorst vormde zich weer
drijfijs. Op 6 januari was er drijfijs van kmr 878,600 tot kmr 972. Benedenwaarts hiervan was de rivier
met vast ijs bezet, behoudens een paar open vakken. De schipbruggen te Doesburg en Deventer en de
veerponten werden weer opgenomen. Op 7 januari zette het ijs zich vast tot 3 km beneden Zutphen,
verder bovenwaarts bevond zich drijfijs. Op 8 januari breidde het vaste ijs zich uit tot 2 km beneden
Dieren. Op 9 januari was de IJssel van het Ijsselmeer tot kmr 900 vast, terwijl verder drijfijs voorkwam.
Op 11 januari was de gehele IJssel vast.
Op het bovengedeelte kwam de 12de januari het ijs in beweging, zodat op 14 januari de rivier van
de IJsselkop tot Gorssel ijsvrij was.
Op 15 januari geraakte de rivier tot Wijhe ijsvrij, de overtocht te Deventer, 01st en Wijhe werd
weer normaal. Beneden Wijhe kwam drijfijs voor over de gehele breedte der rivier. 16 januari was de
gehele rivier weer ijsvrij.
Op 26 januari begon voor de derde maal een ijsperiode.
Beneden kmr 966 kwam drijfijs voor, dat zich op 27 januari had uitgebreid over de gehele lengte
der rivier van 0,6 tot 1,0 der breedte. In de namiddag zette het ijs zich beneden kmr 985 vast. De schip¬
bruggen te Doesburg en Deventer werden weggenomen; de veerponten te Bronkhorst, 01st, Wijhe en
Katerveer gingen uit de vaart. De overtocht te Doesburg vond plaats per motorboot, te Deventer, 01st
en Wijhe per roeiboot. Op 29 januari breidde het vaste ijs zich uit tot Gorssel; de schipbrug te Deventer
werd weer gelegd; de overtocht was echter alleen voor voetgangers, rijwielen en motorrijwielen. Het vaste
ijs breidde zich verder uit; op 30 januari tot kmr 914 nabij Dieren, op 31 januari tot kmr 895 te Does¬
burg en ten slotte was op 1 februari de gehele rivier met ijs bezet. Te Doesburg was een sleuf in het ijs
gebroken, waardoor overtocht voor voetgangers per motorboot mogelijk was.
Van 2 februari tot 10 maart kwam in de ijsbezetting geen noemenswaardige verandering.
Te Velp, Rheden en Dieren werd een pad voor voetgangers over het ijs aangelegd. Op 15 februari
werd te Deventer verkeer over de schipbrug toegelaten tot een gewicht van 5000 kg. Op 26 februari
werd de overtocht per motorboot te Doesburg gestaakt en werd een pad voor voetgangers over het ijs
gemaakt.
Op 10 maart kwam het ijs van kmr 878,600 tot kmr 885 in beweging. Ten gevolge van het wassende
water moest de schipbrug te Deventer worden weggenomen. Daags daarna ontstond er beweging in
het ijs beneden kmr 885, waar het hier en daar op elkaar schoof en weer vast ging zitten. Te Doesburg
werd de schipbrug en te Bronkhorst werd de veerpont weer in dienst gesteld.
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Do ijsploeg van de „Ei'asinus” scheurt het ijs van oiider
iiaar boven open
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Op 12 maart was de rivier bovenwaarts kmr 910 ijsvrij. Van kmr 910 tot kmr 913 en van kmr 929
tot kmr 939 kwam drijfijs voor. Overigens was de rivier nog nagenoeg geheel met vast ijs bezet.
Op 13 maart was de rivier bovenwaarts kmr 950 ijsvrij; benedenwaarts zette het ijs zich in beweging;
bij Wijhe kwam het weer vast te zitten.
De 14de maart zette het ijs beneden Wijhe zich in beweging, doch ging weer vastzitten. De schipbrug te Deventer werd weer gelegd.
Ten slotte kwam er 15 maart weer beweging in het ijs en tegen de avond was de gehele rivier ijsvrij.
IJsopschuivingen van betekenis deden zich tijdens de ijsbezetting met voor; te Katerveer waren
twee ijsbrekers gestatio'ifeerdV'welke zich bepaalden tot het ijsvrij houden van de Baileybrug en het
breken van het ijs beneden Katerveer tot het Keteldiep.
Alle op de rivier aanwezige vaartiiigen konden zich tijdig bergen, en wel als volgt:
Haven te Westervoort ....
6
Haven te Rheden.
6
Haven te Doesbiirg.41
Havens te Zutphen.26
Havens te Deventer.62
Havens te Katerveer.
5
Havens te Kampen.26
Kaden te Kampen. 12

vaartuigen;
vaartuigen;
vaartuigen;
vaartuigen;
vaartuigen;
vaartuigen en 1 pont;
vaartuigen, 4 woonarken en 4 bakken;
vaartuigen.

Voorts lagen langs de rivier, buiteir het vaarwater tussen de kribben of achter veerdammen de
volgende vaartuigen:
te Westervoort .... 2
te Doesburg.1
te Dieren.3
te Bronkhorst .... 1
te Terwolde.1
te 01st.2
in het Hattemmergat . 3
bij kmr 978,900 (l.o.) . 1
bij kmr 988,000 (r.o.) . 1

vaartuigen;
veerpont en een volledige schipbrug;
vaartuigen in de mond van het Apeldoorns Kanaal;
veerpont;
sleepschip in de monding van de haven der steenfabriek „Scherpenhof”;
vaartuigen;
zandzuigers;
vaartuig;
vaartuig en 1 woonark.

Schade. De aan de rijkswerken toegebrachte schade bestond in hoofdzaak uit beschadiging van
steenbezettingen en bestortingen van kribben en strekdammen, terwijl meerdere kribben achterloops
werden. Voorts werden peilschalen en enkele kilometerborden beschadigd; talrijke wortelpalen zijn
gebroken en veel kribbakens en enkele bolbakens verloren gegaan.
De aan objecten van derden toegebrachte schade bepaalde zich tot de vernieling van een tijdelijke
los- en laadsteiger met kraan te Westervoort.

§ 5.

NEDER-RIJN EN LEK

Een algemeen overzicht van de ijsbezetting geeft bijlage 2, waarop van dag tot dag is aangegeven,
op welke gedeelten van de rivier vast ijs of drijfijs werd aangetroffen. De tijdens de ijsbezetting voorgekomen waterstanden zijn opgenomen in bijlage 6 en grafisch voorgesteld in bijlage 10.
Het eerste drijfijs op Neder-Rijn en Lek werd waargenomen op 17 december 1946 tussen kmr 975
en kmr 982. Daarna nam het drijfijs sterk toe, zodat op 19 december op de gehele rivier van Pannerden
tot Krimpen a/d Lek drijfijs voorkwam tot 1/10 en op sommige plaatsen over de gehele breedte. De
zeilvaart moest worden gestaakt, alleen stoom- en motorvaart was nog mogelijk van Schoonhoven tot
Pannerden. Op 21 december was op de gehele rivier de scheepvaart gestremd.
Op 21 december zette het ijs zich vast van kmr 971 tot kmr 937. Met ijsbreken werd begonnen bij
kmr 971, dit vorderde tot kmr 948, doch verder kwamen de ijsbrekers niet. Deze toestand duurde voort
tot 1 januari, toen het ijs over de gehele rivier in beweging geraakte.
Op 23 december was het vaste ijsdek reeds aangegroeid tot kmr 878 (bij Arnhem) en de volgende
dag tot Pannerden. Deze toestand bleef ongewijzigd tot 30 december, toen het ijs tussen Pannerden en
Arnhem losraakte. De volgende dag raakte ook het gedeelte van Arnhem tot kmr 893 ijsvrij, terwijl
tot kmr 933 het ijs in beweging kwam. Op 1 januari 1947 was de rivier tot kmr 933 nagenoeg ijsvrij, op
enkele plaatsen na, waar nog drijfijs voorkwam. Beneden kmr 933 kwam slechts weinig verandering
in de ijstoestand. Een ijsveld van ongeveer 5 km lengte met daar beneden drijfijs van 1/10 tot 5/10 van
de rivierbreedte bleef vastzitten tot de tweede ijsperiode, welke op 6 januari aanving.
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Op 1 januari was de scheepvaart weer mogelijk tussen Pannerdeu en Lekskensveer, de volgende
dag tot Wijk bij Dnurstede. De scheepvaart op Krimpen a/d Lek bleef de gehele periode gestremd.
Gedureiide de ijsbezetting moest op 21 december door een ijsbreker assistentie worden verleend aan
het s.s. „Willem Hendrik”, dat in het ijs was vastgeraakt. Ovorigens konden alio zich op de rivier bevindende vaartuigen zich tijdig bergen, en wel als volgt:
Haven van Malbruggen te Arnhem: 103 vaartuigen, 6 sleepboten, 1 hijsblok, 4 bakken.
Oude Haven te Arnhem; 12 vaartuigen, 8 woonarken, 4 motorboten, 1 bak.
Haven van de N.V. Arnhemse Stoomsleephelling Mij. te Arnhem; 13 vaartuigen, 2 woonarken,
3 sleepboten.
Haven te Renkum: 15 vaartuigen met eigen beweegkracht, 19 vaartuigen zonder eigen beweegkracht, 8 overige vaartuigen (woonarken, bakken, enz.).
Haven van Wageningen: 14 vaartuigen met eigen beweegkracht, 11 vaartuigen zonder eigen be¬
weegkracht, 14 overige vaartuigen a.b.
Loswal Eck en Wiel: 4 vaartuigen met eigen beweegkracht, 5 vaartuigen zonder eigen beweegkracht.
Kribvak rijkskribben nos 918,705 en 918,805: 2 vaartuigen met eigen beweegkracht, 1 vaartuig
zonder eigen beweegkracht.
Haven van steenfabriek bij kmr 922,565 (steenfabriek v/h van Binsbergen en v. d. Pol): 9 vaar¬
tuigen met eigen beweegkracht, 10 vaartuigen zonder eigen beweegkracht.
Inundatiekanaal te Wijk bij Duurstede: 9 vaartuigen met en 10 vaartuigen zonder eigen beweeg¬
kracht.
Loswal te Maurik; 1 vaartuig zonder eigen beweegkracht, 1 woonark.
Haven van Culemborg: 11 vaartuigen en 2 veerponten.
Haven Beatrixsluis: 6 vaartuigen.
Haven van Vianen; 5 vaartuigen.
Haven Koninginnesluis: 19 vaartuigen, 12 sleepboten.
Schipbrughaven: 1 bok, 3 bakken.
Haven van Schoonhoven: 3 vaartuigen.
Haven van Groot-Ammers: 4 vaartuigen.
Haven van Bergstoep: 3 vaartuigen.
Haven van Streefkerk: 2 vaartuigen.
Haven van Lekkerkerk: 7 vaartuigen.
Voorts lagen langs de rivier buiten het vaarwater tussen kribben, strekdammen en veerdammen;
te Beusichem 1 veerpont;
te Cvdemborg 1 veerpont;
te Ammerstol 2 vaartuigen;
te Lekkerkerk 10 vaartuigen;
te Nieuw-Lekkerland 2 vaartuigen;
te Krimpen a/d Lek 8 vaartuigen.
Schade. De aan de rijksrivierwerken ontstane schade bestond in hoofdzaak uit bescliadiging van
steenbezettingen, bestortingen van kribben en strekdammen. Voorts gingen enige bakentonnen, bolbakens en een belangrijk aantal kribbakens verloren. De kosten van herstel hebben ongeveer f 36 030
bedragen.
Op 6 januari 1947 breidde het drijfijs zich weer stroomopwaarts uit tot Pannerden. De rivier was
bedekt van 1/10 tot de gehele breedte. Van Pannerden tot kmr 933 moest de vaart voor kleine schepen
worden gestaakt, terwijl van kmr 933 tot Krimpen a/d Lek de scheepvaart nog steeds onmogelijk was.
In de loop van de dag zette het ijs zich tussen kmr 951 en 978 vast, doch kon worden gebroken tot kmr
951. De bovengrens van het vaste ijs breidde zich regelmatig uit en bereikte op 11 januari kmr 878.
Reeds op 12 januari nara het ijs zodanig in betekenis af, dat tussen Pannerden en kmr 878 de rivier
ijsvrij was. Beneden kmr 885 kwam het ijs in beweging. Op 13 januari was de rivier ijsvrij van Pannerden
tot kmr 910 en kwam het ijs daar beneden in beweging. Op 14 januari was de gehele rivier bovenstrooms
van kmr 938 geheel ijsvrij. Een paar dagen lang bleef daarop in de omgeving van Schoonhoven de rivier
overdekt met drijfijs, totdat op 19 januari de gehele rivier vrij van ijs was. Op 12 januari was de scheep¬
vaart weer mogelijk van Pannerden tot Arnhem, op 13 januari tot kmr 910, op 14 januari tot kmr 938
en op 17 januari tot Krimpen a/d Lek.
Op 27 januari zette de derde ijsperiode in. Op deze datum werd op de gehele rivier tussen Pannerden
en Krimpen a/d Lek drijfijs waargenomen tot 2/10 a de gehele breedte van de rivier, de vaart voor kleine
schepen moest worden gestaakt. Het ijs nam snel in betekenis toe en zette zich op 29 januari in de loop
van de dag vast tussen kmr 963 en kmr 948. Met het ijsbreken werd een begin gemaakt. Op 30 januari
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bereikte liet vaste ijs Eck en Wiel en de daaropvolgencle dag was de geliele rivier tusseii Vreeswijk en
Pannerden bedekt met vast ijs. Aaii de benedenzijde were! bet vaste ijs door de ijsbrekers voortdurend
gebroken tot kmr 948 (Vreeswijk). Op 4 februari werd gebroken tot kmr 940, dock op 6 februari moesten
de ijsbrekers weer teriig naar kmr 948. Op 13 fet)ruari konden enkele ijsbrekers doorbreken tot kmr 933,
op 14 en 15 februari vorderden zij tot kmr 927. Ijsbrekers, vanuit Krimpen a/d Lek opererende, hielden
het ijs beneden kmr 948 drijvende. Op 17 februari vorderde men tot kmr 913.
Het ijs bij kmr 948 werd gebroken door eeii tweede groep, terwiji een derde groep ijsbrekers het
ijs in beweging hield. Op 18 februari raakte het ijs bij kmr 948 wederom vast en was de volgende dag
reeds aangegroeid tot Krimpen a/d Lek. De bovengrens van dit vaste ijs groeide in bovenstroomse
richting slechts langzaam aan en iiad op 28 februari Wijk bij Duurstede bereikt. Tussen 1 en 2 maart
kwam dit ijs in beweging, waardoor op de rivier van Krimpen a/d Lek tot Lekskensveer enkel drijfijs
voorkwam.
Op 3 maart zetten de ijsbrekers bij Lekskensveer het ijsbreken in stroomopwaartse richting voort
en bereikten op 6 maart kmr 884. De volgende dag werd het breken voortgezet tot de raondvan de IJssel
en op 6 maart tot kmr 872. Het Pannerdens Kanaal bleef vast tot 8 maart, toen om 18 uur het ijsveld
in beweging kwam. Vanaf dat ogenblik vertoonde zich van Pannerden tot Krimpen a/d Lek drijfijs,
dat snel in betekenis afnam. Op 11 maart was de rivier ijsvrij tot kmr 955 en was op dit gedeelte de
scheepvaart weer mogelijk. Op 13 maart was de gehele rivier ijsvrij.
IJsdammen zijn gedurende deze ijsperiode ontstaan bij:
Pannerden (kmr 868,200), dikte 2,50 m;
kmr 868,600;
kmr 869,500, dikte 1,70 m;
Maurik (kmr 923,500), dikte 2,70 m.
De grootst gemeten ijsdikte bedroeg, behoudens de hierboven genoemde ijsdammen, voor het
blanke ijs 37 cm (bij kmr 890) en voor het scholijs 55 cm (kmr 928,375).
Schade van enige betekenis werd niet aangericht.
De veerdiensten van Neder-Rijn en Lek hebben grote moeilijkheden ondervonden tijdens de ijsbezetting. Een overzicht van de verkeersmogelijkheden geeft onderstaande figuur.
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Verkeersmogelijkheden aan de veren over de Neder-Rijn en de Lek

§ 6.

RIJN, WAAL EN MERWEDEN

Een algemeen overzicht van de ijsbezetting geeft bijlage 3, waarop van dag tot dag is aangegeven,
op welke gedeelten van de rivier ijs of drijfijs were! aangetroffen. De tijdens de ijsbezetting voorgekomen
waterstanden zijn opgenomen in bijlage 7 en grafisch voorgesteld in bijlage 11.
De beschrijving der ijsbezetting is nader gesplitst in:
a.

Rijn en Waal;

b.

Bo veil-, Beneden-, en Kieuwe Merwede.
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a.

Rijn en Waal

Het eerste drijfijs op de Rijn werd waargenomen op 18 dccember 1946 tussen kmr 500 en krar 670
in Duitsland. De volgende dag had dit drijfijs zich reeds nitgehroid tot kmr 731. Op dezelfde dag kwam
op de Nederlandse Rijn ook drijfijs voor, en wel tussen kinr 866 (Millingen) en Moerdijk. Op 20 december
waren de Rijn en de Waal gelieel met drijfijs overd.ekt. Dezo toestand liandhaafde zich tot en met
25 december. Op de Duitse Rijn kwamen kleine gedeelten voor met vast ijs, vooral tussen kmr 544 en
555 (Kaub en Loreley). Op 26 en 27 december was het gedeelte tussen kmr 500 en 530 ijs^Tij, terwijl
overigens de ijstoestand vrijwel ongewijzigd was. Het vaste ijs tussen Kaub en Loreley nam in betekenis
af. Op 28 december restte bij St.-Goar nog een klein gedeelte vast ijs. De 30ste december was de gehele
Rijn ijsvrij. Hiermede werd de eerste ijsperiode op de Rijn en de Waal afgesloten.
De tweede ijsperiode begon op 6 januari, toeii van krnr 500 tot aaii kmr 594 op Duits gebied en van
kmr 865 (Millingen) tot aan de Moerdijk drijfijs voorkwam. De volgende dag was de gehele rivier, zowel
op Duits als op Nederlands gebied overdekt met drijfijs. Deze toestand handhaafde zich tot en met
10 januari. In de periode van 7 tot en met 11 januari Icwam tussen Kaub en Loreley weer vast ijs voor.
Op Duits gebied verdween het drijfijs op 11 januari tot kmr 552, terwijl o]) 12 januari tussen kmr 757
en kmr 902 de rivier blank was. Op 13 januari kwam op Nederlands gebied geen ijs meer voor op Rijn
en Waal. Ook in Duitsland nam het ijs op de Rijn sterk af enwas 16 januari geheel verdwenen, waarmede aan de tweede ijsperiode op deze rivier een einde was gekomen.
De derde ijsperiode begon op 26 januari. De gehele rivier, zowel op Duits als op Nederlands gebied,
was overdekt met drijfijs, behoudens het gedeelte van kmr 910 tot aan Moerdijk. Dit gedeelte was nog
geheel ijsvrij. De volgende dag had het drijfijs zich verder uitgebreid tot kmr 978, terwijl op 28 januari
de rivier geheel overdekt was met drijfijs. De 29ste januari begon zich vast ijs te vormen in de omgeving
van St.-Goar. Op 30 januari kwam tussen kmr 933 en 975 vast ijs voor, terwijl in het gebied van Kaub
zich een niet geheel aaneengesloten ijsdek ontwikkelde. Op 31 januari werd op de Waal begonnen met
ijsbreken. Het vaste ijsdek breidde zich geleidelijk uit tot op 23 februari in de omgeving van Orsoy in
Duitsland.
Het breken van het ijs werd regelmatig voortgezet, dikwijls gepaard gaande met grote moeilijkheden. Op 12 februari werd gevorderd tot kmr 918, op 19 februari werd kmr 897 bereikt, alwaar bij
Deest een ijsdam werd aangetroffen, die drie dagen werk eiste. Daarna werd geleidelijk doorgebroken,
tot op 6 maart kmr 867 werd bereikt. Op 7 maart werd niet gelwoken, doch op 8 maart zette de ijsmassa
zich in beweging en verdween.
Op 9 maart kwam tussen kmr 818 en 990 nog drijfijs voor, dat snel afnam en de volgende dag was
afgenomen tot kmr 876. Op 11 maart kwam alleen nog drijfijs voor tussen kmr 874 en 920. De volgende
dag was de gehele Rijn ijsvrij.
Wat betreft de veerdiensten kan het volgende worden vermeld.
De veerdienst Gorinchem—Woudrichem was gestremd van 21 tot en met 26 december 1946, op 29
januari 1947, van 7 tot en met 9 februari 1947 en op 9 maart 1947. Gedurende de gehele ijsperiode
ondervond het veer overigens bij zwaar drijfijs veel vertraging, terwijl de overtocht met veel moeite
gepaard ging.
De overtocht met de gierpont te Druten was gestremd van 19 tot en met 29 december 1946, van
7 tot en met 12 januari 1947 en van 27 januari tot en met 12 maart.
Te Tied werd op 20 en 21 december 1946 overgezet met een stoomboot naast de pont, van 22 tot
en met 27 december 1946 met een stoomboot, op 28 december en van 7 tot en met 11 januari met een
stoomboot naast do pont en van 28 tot en met 30 januari met een stoomboot. Op 31 januari en 1 februari
was de overtocht hier gestremd.
Het Brahelse veer kwam op 20 december 1946 stil te liggen. Voetgangers, wiel- en motorrijders
werden tussen 8 en 17 uur met een motorboot overgebracht.
De veren te Haaften, Zuilichem en Varik waren voor de eerste maal gestremd resp. van 19 tot en met
26 december 1946, van 19 tot en met 26 december 1946 en van 20 tot en met 27 december 1946. Voor de
tweede maal resp. van 6 tot en met 11 januari, van 6 tot en met 9 januari en van 6 tot en met 11 januari.
Zodra het ijs zich begon vast te zetten, werden vooi’bercidingen getroffen voor de aanleg van voetpaden over het ijsdek te Tiel, Beuningen, Nijmegen, Hulhuizen en Millingen.
De overtocht over het pad bij Tiel was mogelijk van 2 tot en met 13 februari. Na deze datum was
de overtocht gestremd wegens het breken van het ijs en het afstromen van het laatste ijs op 15 februari
en 9 maart. Op de overige dagen geschiedde de veerdienst per sleepboot.
Te Ochten, Druten en Ewijk werd vanwege de onbetrouwbaarheid van het ijs geen pad gemaakt
en de overtocht aldaar was voor eigen risico.
In de vluchthaven te Lobith hebben in totaal 449 vaartuigen een veilig heenkomen gezocht in de
drie vorstperioden. In het Meertje en de nieuwe Haven te Nijmegen was het totale aantal 567, in de
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Vele veren, vooral de kleinere, ondervonden grote moeilijkheden.
Van deze gierpont te Huisseii liggen de boten, die de anker-
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IJsbreken op de Nieuwe Merwede
De vier ijsbrekers in de voorhoede vallen het
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vaste ijsdek aan. Benedenstrooms hiervan is
het ijs drijvende. De twee ijsbrekers in dit gedeelte scherven de te grote losgekomen ijsvelden. De donkere banen zijn veroorzaakt door
het schroefwater en geven het spoor der boten
aan. Op de voorgrond het nog vaste ijsdek,
zwaar ojDeengepakt. Het tweede schip van links
in de voorhoede is de rijksijsbreker,,Christiaan
Brunings”. Aan stuurboordzijde hiervan ziet
men de bij het vastzetten ontstane plooiingen
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Voorhaven Maas—Waalkanaal 258, in het Maas—Waalkanaal (binnen de sluis) 19 en in diverse kleinere
havens, toegangsgeuien, grinderijen e.d. 422 vaartuigen. Enkele scliepen waren op 28 januari op de
rivier achtergebleven, nl. nabij kmr 866,565 twee schepen binnen de normaallijn l.o., nabij kmr 866,765
een schokker binnen de normaallijn l.o., nabij kmr 867,005 eon kast ongeveer in de normaallijn l.o., en
nabij kmr 784,135 twee kraantjes en een sehip van ongeveer 500 S.T. tegen de dijk l.o. In de vluchthaven te Tiel vonden in totaal 49 vaartuigen een veilig onderkomen. Voorts hadden langs de rivier,
buiten het vaarwatei', enkele vaartuigen dekking gezocht in toegangsgeuien naar steenfabrieken,
scheepswerven en dergelijke. Alle zicli op de rivier bevindende vaartuigen konden zich tijdig genoeg
bergen of geborgen worden.
Schade. De km-borden, waarvan kon worden aangenomen dat zij gevaar liepen te worden vernield,
werden v66r de ijsperiode in veiligheid gebracht. \"an de overige km-borden werden enkele stijlen verbogen, doch borden gingen niet verloren. Ook het scheepvaartbord te Millingen werd tijdig geborgen.
De schade door het ijs aan de rijksbetonning en bebakening bestond in het verloren gaan van
5 stompe en 4 spitse tonnen, 32 bolbaakstengen en -manden en 8 kettingen. Van de raaipalen werden
verscheidene min of rneer verbogen. Aan de rijksrivierwerken ontstond schade aan de koppen van
diverse kribben e.d.
b.

Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede

Boven-M erwede
Op 19 december werd het eerste drijfijs op de rivier waargenomen. Spoedig overdekte het ijs de
gehele rivier. Op 29 december was de gehele rivier weer ijsvrij.
Op 6 januari daaraanvolgende vertoonde zich opnieuw licht drijfijs op de rivier, hetwelk spoedig
in zwaarte toenam. Op 10 januari nam het ijs weder af, zodat op 11 januari slechts licht di'ijfijs aanwezig
bleef. Op 13 januari was het ijs van de rivier verdwenen.
Op 27 januari vertoonde zich weer licht drijfijs, dat spoedig in zAvaarte toenam. Nadat op:20^anuari
de rivier door ijsbrekers was opengebroken, was de rivier op 31 januari Aveer ijsATij. Op 1 februari werd
door het broken van het ijs op de Waal de rivier tot 3 februari met zwaar drijfijs bedekt. Op 4 en 5
februari AA’as het ijs van de riAuer verdAvenen. Op 7 februari vertoonde zich weer licht drijfijs, hetwelk
spoedig in zwaarte toenam. De riAuer was afAAusselend met licht en zwaar drijfijs bedekt tot en met 9
maart. Op 10 maart vertoonde zich nog Avat versjireid drijfijs en op 11 maart was de rivier ijsvrij.
De A^aart voor kleine schepen was gestremd van 20 tot en met 28 december, van 7 tot en met 12
januari, van 27 tot en met 4 februari en van 7 februari tot en met 10 maart. De vaart voor grote schepen
was gesloten van 20 tot en met 28 december, van 7 tot en met 11 januari, van 28 januari tot en met
3 februari en van 8 februari tot en met 9 maart.
De veerdienst Gorinchem—Sleeuwijk Averd op 30 januari gestaakt, maar werd in de namiddag weer
opengesteld. Gedurende de gehele ijsperiode ondervond het veer bij zwaar drijfijs veel vertraging,
terwijl de overtocht met veel moeite gepaard ging.
De veerdienst Werkendam—Hardinxveld was voor alle verkeer gestremd van 20 tot en met 28 de¬
cember 1946, van 6 tot en met 11 januari en van 28 januari tot en met 10 maart 1947.
Schade. Aan de rijkskribben en strekdammen, alsmede aan een besohoeiing nabij Woudrichem
werd ijsschade aangericht. De kosten van herstel bedroegen ca. f 2500.
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Beneden-Merwede
j
Op 20 december werd het eerste drijfijs waargenomen. Spoedig hierop overdekte het ijs de gehele
If breedte van de rivier. Op 23 december zette het ijs zich vast. Op 26 december kAA’am het weer los en nam
< de ijsgang weer af en op 30 december Avas de rivier ijsvrij.
Op 6 januari vertoonde zich AA-eer licht drijfijs, dat spoedig in zAvaarte toenam en de gehele rivier
overdekte. Vooral op 8 januari kAvam vanaf de Baanhoekse brug tot kmr 976 zAvaar drijfijs voor, dat
op 10 januari Aveer afnam. Tot 13 januari Avas de rivier met licht drijfijs overdekt.
Op 27 januari vertoonde zich Aveer licht drijfijs, dat op 28 januari in zAv^aarte toenam. Op 30 ja¬
nuari zat het ijs vast \^an kmr 961 tot kmr 975,500. Op 10 maart begonnen 3 ijsbrekers het ijs te breken,
waarna het ijs in de nacht van 10 op 11 maart is gaan kruien. Op 12 maart was de rivier met licht
cb'ijfijs bedekt. Op 14 maart Avas het ijs geheel uit de rivier verdwenen.
DeA^aartvoor kleine schepen AA’as gestremd van 21 tot en met 27 december, van 6 tot en met 13
januari en van 27 januari tot en met 13 maart.
De vaart voor grote schepen AA’as gesloten van 22 tot en met 26 december, van 7 tot en met 12
januari en van 28 januari tot en met 12 maart.
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De veerdienst Dordrecht—Papendrecfd is steeds onderhouden, doch ondervond bij zwaar drijfijs
veel vertraging.
Schade. Aan de rijkskribben en strekdammen, alsmede aan de verlicliting, werd ijsschade aangericht. De lierstellingskosten hebbeii ea. f 3120 bedragcii.
Nieuwe Menvede
Op 17 december werdeii de tonnen uit de rivier geiiomen eii op 19 december werd het eerste drijfijs
waargenomen. Van 20 tot en mot 26 decembei- was de rivier l)ijna geheel overdekt. Daarna nam het ijs
af en op 29 december was de geiiele rivier ijsvrij.
Op 6 januari daaraanvolgende vertoonde zich opnienw licht drijfijs, dat de gehele rivier overdekte
en snel zwaarder werd.
Tot 9 januari bleef do rivier overdekt, daarna nam het ijs af en was op 13 januari verdwenen.
Op 27 januari vertoonde zich voor de dorde maal drijfijs op de rivier, dat aanvankelijk de gehele
rivier overclekte en snel in zwaarte toenam. Hot ijs zette zicii op 30 januari over de gehele breedte der
rivier vast, doch het werd dezelfdo dag door vijf ijsbrekers losgebroken. Van 31 januari tot en met 9
maart was de ijsbezetting veranderlijk van 5/10 der breedte tot geheel overdekt met zwaar drijfijs. Daar¬
na werd het drijfijs snel minder en op 12 maart was de rivier weor ijsvi'ij.
De vaart voor kleino schepen was gestremd van 20 tot en met 28 december, van 8 tot en met 10
januari en van 28 januari tot en mot 11 maart. De scheepvaart over deze porioden was alleen mogelijk
met krachtige schepen.
De tonnen waren op 21 maart weer herlegd.
In de buitenhaven te Werkendam overwinterden van 20 tot en met 29 december 29 schepen, van
8 tot en met 13 januari 29 schepen en van 28 januari tot en met 11 maart 28 schepen.
De veerdienst Kop van H Land—Spieringpolder onderhield op 19 en 20 december 1946 een ongeregelde dienst, terwijl dit veer voor alle verkeer was gestremd van 21 tot en met 27 december en van
28 januari tot en met 25 februari. Op 28 en 29 december en van 26 februari tot on met 10 maart werd
alleen overdag een ongeregolde dienst onderliouden. Op 11 maart was de dienst weer norraaal.
Schade. Aan de rijkskribben en strekdammen van de Nieuwe Merwede werd ijsschade aangericht,
waarvan de herstellingskosten ca. f 13 000 hebben bedragen.
§ 7.

MAAS EN AMER

Een algemeen overzicht van de ijsbezetting op Maas en Amer geeft bijlage 4, waarop dag voor dag
is aangegeven, op welke gedeelten van de rivier vast ijs of drijfijs werd aangetroffen.
De tijdens de ijsbezetting voorgekomen waterstanden zijn opgenomen in bijlage 8 en grafisch
voorgesteld in bijlage 12.
De beschrijving der ijsbezetting is nador gesplitst in:
a. Maas en Bergse Maas;
h.
Heusdens Kanaal, Afgedamde Maas;
c.
Amer.
a.

Maas en Bergse Maas

Op 19 december kwam het eerste drijfijs voor op de Maas tussen Arcen en Lage Zwaluwe. Reeds
dezelfde dag moesten wegens gevaar voor ijsgang de stuwen van Linne, Roermond, Beheld en Sambeek
worden geopend. De stuw van Grave volgde op 19—20 december en Lith op 20 december.
Op 20 december was de ijstoestand nagenoeg tlezelfde. De volgende dag echter reikte de bovengrens van het chijfijs reeds tot Eysden, doch op 21 december was de bovengrens van het drijfijs teruggelopen tot Grevenbicht. Tussen Heesbeen en Blauwe Sluis kwam de rivier oj) enkele plaatsen over een
afstand van enkele kilometers vast te zitten. Op 24 december was het ijs tussen de stuw van Lith en
Heesbeen vast. De bovengrens van het drijfijs bevond zich bij Venlo.
De 26ste december werd dooi verwacht en werd een begin gemaakt met het sluiteii van de stuw te
Grave. Lith werd ’s middags gesloten. De overige stuwen konden op 26 december w^orden gesloten.
Door de geringe afvoer van de rivier duurde het echter tot 30 december, eor alle stuwpanden op peil
waren en de scheepvaart hervat kon worden.
Op 26 december bevond de bovengrens van het drijfijs zich bij Arcen en kv\'amen beneden de stuw
van Lith tot Heesbeen nog enkele stukken vast ijs voor. De volgende dag bevond zich boven de stuw
geen drijfijs meer, het vaste ijs nam snel in betekenis af en was op 28 december verdwenen. Op 2 januari
was ook het riviergedeelte beneden de stuw van Lith ijsvrij.
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De tweede ijsperiode begon op 5 januari, toen zich tussen Mond der Donge en Lage Zwaluwe het
eerste drijfijs vertoonde. De volgende morgen moest onmiddellijk worden begonnen met het strijken
van de stuwen. Alleen bij Grave leverde dit moeilijkheden op. Het drijfijs strekte zich uit tot Hedikhuizen. Op 7 januari strekte het drijfijs zich reeds uit tot de stuw van Linne, tot 4/10 a 8/10 van de rivierbreedte. De ijsbezettiiig duurde ditmaal echter slechts kort. Op 9 januari kon’s middags de stuw van
Lith weer worden gesloten en de volgende dag volgden de overige stuwen. Het duurde evenwel tot
14 januari eer de scheepvaart kon worden hervat, omdat de afvoer van de rivier te gering was om de
stuwpanden snel te vullen. De bovengrens van het drijfijs, welke zich op 9 januari nog bij Venlo bevond,
trok zich snel terug, zodat op 14 januari de gehele Maas ijs\Tij was.
Na een fhnke dooiperiode viel de vorst op 21 januari opnieuw in. Het eerste drijfijs vertoonde zich
op 26 januari bij Lage Zwaluwe. De volgende dag waren reeds grote gedeelten van de rivier met drijfijs
bedekt, namelijk tussen Lage Zwaluwe en Mond der Donge, tussen Hedel en Grave en tussen Well en
Maastricht. Bij Linne lag het drijfijs over 3/10 van de rivierbreedte en te Roermond over 4/10 van de
breedte. Alle stuwen, uitgezonderd die te Borgharen, werden op deze dag geopend.
Op 28 januari was de gehele rivier overdekt met drijfijs tot aan Eysden en kwam het eerste vaste
ijs voor bij Blauwe Sluis over een lengte van een paar kilometer. De bovengrens van het drijfijs bij
Eysden bleef tot 31 januari ongewijzigd. Het vaste ijs breidde zich regelmatig uit en bereikte op 1 februari kmr 170 (Mook) als bovenste grens en als onderste grens Mond der Donge.
Op 1 februari trok de bovengrens van het drijfijs zich terug tot Roermond, op 2 februari tot Arcen.
Van 3 tot en met 5 februari was de Maas bovenstrooms van Grave geheel vrij van ijs, behoudens enkele
kilometers drijfijs bij Arcen. Beneden Grave bevond zich vast ijs tot aan Mond der Donge.
Van 6 tot en met 9 februari kwam er boven Grave opnieuw drijfijs voor, Avaarbij als bovenste grens
weer Eysden werd bereikt; van 10 tot en met 16 februari was de Maas boven Grave weer ijsvrij, uit¬
gezonderd een paar kilometer drijfijs bij Arcen. Hierna kwam van 17 tot en met 24 februari opnieuw
drijfijs voor, dat echter niet verder kwam dan Roermond.
Het vaste ijs had intussen weinig verandering ondergaan; de ondergrens bevond zich nog steeds
bij Mond der Donge, de bovengrens had zich geleidelijk uitgebreid van Grave tot 6 kilometer daar
boven. Bij kmr 191,300 had zich een ijsdam gevormd over 2/3 van de rivierbreedte, welke tot de
bodem reikte en een dikte had van ongeveer 2 m. Ook beneden de stuw te Grave vormde zich een
ijsdam met een grootste dikte van 13 m.
Beneden de stuw van Lith kwam tussen kmr 208,900 en kmr 209,400 een ijsdam voor van bijna
3 m dikte.
Op 28 februari werden de stuwen te Linne en Belfeld weer gesloten, Roermond en Grave op 1 maart,
Lith op 5 maart en Sambeek op 6 maart. Door de geringe afvoer waren de stuwpanden op 8 maart pas
weer op peil.
Op 28 februari bevond zich tussen Grave en Mond der Donge nog steeds vast ijs. Boven Grave was
de rivier al ijsvrij vanaf 25 februari. Door ijsbrekers werd het ijs gebroken van kmr 250 tot kmr 245,500.
Op 5 en 6 maart werd het breken voortgezet tot kmr 235 en op 8 maart tot Heusden. Op 7 maart raakte
het ijs bij Herewaarden en op 8 maart tussen Hedel en Heusden los. Hierna nam de ijsbezetting snel
af en op 13 maart was de gehele rivier ijsvrij.
h.

Afgedamde Maas en Heusdens Kanaal

Op 17 december 1946 werd het eerste ijs op de rivier waargenomen. Spoedig was de gehele rivier
met (h’ijfijs overdekt. De 19de december daaraanvolgende zette het ijs zich vast, welke toestand zich
handhaafde tot en met 1 januari 1947. Op 2 januari werd door een ijsbreker een geul gemaakt, die
door sterke sleepboten werd opengehouden. De gehele rivier was echter op 5 januari weer dicht. De
13de januari werd de rivier weer door twee ijshrekers opengebroken, zodat er enkele gedeelten open
water aanwezig waren. Op 16 januari was de rivier nagenoeg ijsvrij, terwijl op 17 januari het ijs geheel
van de rivier was verdwenen.
Op 24 januari 1947 vertoonde zich opnieuw licht drijfijs op de rivier, hetwelk steeds in zwaarte
toenam. Op 29 en 31 januari werd het ijs door twee ijsbrekers opengebroken, doch de rivier was spoedig
weer dicht. De 14de maart werd weer een geul gebroken door een ijsbreker, die met veel moeite kon
worden opengehouden. Op 19 maart was het ijs langs de oever opgedreven, terwijl het vaarwater vrij
van ijs was; op 20 maart was de rivier geheel ijsvrij.
De vaart voor kleine schepen was gestremd van 17 december 1946 tot en met 16 januari 1947 en
van 24 januari 1947 tot 20 maart 1947. De vaart voor grote schepen was gesloten van 18 december 1946
tot en met 3 januari 1947, van 5 tot en met 14 januari en van 26 januari tot en met 17 maart 1947.
Schade. Aan de palen en de loopbrug bij de schutsluis te Andel werd enige ijsschade aangericht,
waarvan de kosten van herstel ca. f 100 hebben bedi'agen.
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De veerdienst Veen—Aalst was gestremd van 20 december 1946 tot en met 2 januari 1947, van 5 tot
en met 14 januari en van 26 januari tot en met 14 maart 1947.
c.

Amer

Op 17 december werden wegens gevaar voor ijsgang de tonnen uit de rivier verwijderd.
Op 20 december vertoonde zicli het eerste drijfijs van betekenis, daarna nam de ijsbezetting toe
en op 22 december was de rivier overdekt. Van 23 tot en met 28 december was de ijsbezetting veranderlijk van 3/10 der breedte van de rivier tot geheel overdekt, terwijl op 29 december de rivier ijsvrij was.
Op 6 januari daaraanvolgende vertoonde zich opnieuw licht cb’ijfijs, dat snel in betekenis toenam
en op 7 januari reeds de rivier voor 8/10 der breedte overdekte. Daarna was de ijsbezetting veranderlijk
van 8/10 tot 3/10 der breedte van de rivier, terwijl op 14 januari de rivier ijsvrij was.
Op 28 januari vertoonde zich weer licht drijfijs, verspreid over do geliele breedte der rivier, dat zeer
snel in zwaarte toenam, zodat de rivier reeds op 30 januari vastzat. Van 31 januari tot en met 17 februari
was de ijsbezetting veranderlijk van 2/10 der breedte der rivier tot geheel overdekt. De rivier zat vast
van 18 februari tot en met 26 februari. Op 26 februari word de rivier met vijf ijsbrekers opengebroken.
Tot en met 9 maart was de ijsbezetting wisselend van 4/10 der breedte van de rivier tot geheel overdekt.
Daarna nam de ijsbezetting af en op 13 maart was de rivier geheel ijsvrij.
De vaart met kleine schepen was gestremd van 21 tot en met 27 december en van 28 januari tot
en met 9 maart. De scheepvaart was gedurende deze perioden alleen mogelijk met kraohtige schepen.
De tonnen werden op 20 maart Aveer herlegd.
In de buitenhaven te Drimmelen overwinterden:
van 20 tot en met 29 december 1946. 31 schepen;
van 7 tot en met 14 januari 1947. 31 schepen, en
van 29 januari tot en met 13 maart 1947 ... 26 schepen.
Schade. Aan de rijkskribben on strekdammen van de Amer werd ijsschade aangericht, waarvan
de herstellingskosten ca. f 18 000 hebben bedragen.

30

HOOFDSTUK 4
WATERSTANDEN OP DE GROTE RIVIEREN TIJDENS DE IJSBEZETTING
§ 8.

ALGEMEEN OVERZICHT

De waterstanden op de grote rivieren tijdens de ijsbezetting hebben geen reden tot ongerustheid
gegeven. Het verloop is weergegeven in de bijlagen 9, 10, 11 en 12.
Tot goed begrip van de opgetreden verschijnselen is het van belang, om het verloop van de peilschaal te Keulen in het oog te houden. De betreffende lijn is bovenaan op bijlage 11 geplaatst. Aangenomen kan worden, dat de waterstanden te Keulen, alwaar slechts drijfijs is voorgekomen, geen storingen door ijsopstuwingen hebben ondervonden.
Bekend mag worden verondersteld, dat het invallen van de vorst wordt gevolgd door daling van
de waterstanden op de grote rivieren, doordat de afvoer van oppervlaktewater volkomen ophoudt.
Omgekeerd heeft iedere temperatuurstijging een vermeerdering van de afvoer ten gevolge. Bij plotseling invallen van de dooi kunnen flinke hoogwaters ontstaan.
Kenmerkend voor de eerste en de tweede ijsperiode waren de zeer lage afvoeren en de daarmede
corresponderende lage rivierstanden. Zij waren rond een maand om en nabij O.L.R. De eerste dooi gaf
geen merkbare peilverhoging op de Rijn. De tweede dooi gaf een was van rond 3 m. De top lag op
3^40 -f te Keulen en 11,76 + te Lobith, een stand, nauwelijks hoger dan N.R. (Normale Rivierstand).
In de derde ijsperiode zette het ijs zich vast op de Waal en veroorzaakte aanzienlijke peilverhogingen;
te
te
te
te

Tiel ruim .... 2
Nijmegen .... 2,50
Lobith.3
Wesel ruim ... 3

m;
m;
m;
m.

Deze peilverhogingen zijn geen gevolg van ijsdammen e.d., doch uitsluitend het gevolg van de nor¬
male afvoerbelemmering door het starre ijsdek. Na het passeren van de ijsbrekers verdwijnt de peil¬
verhoging, zoals blijkt uit de waterstandskrommen van Zaltbommel en Tiel.
Ten gevolge van de geringe afvoer waren de waterstanden op de vrijgemaakte riviergedeelten zo
laag, dat de ijsbrekers daarvan veel hinder ondervonden. '
Begin maart trad de definitieve dooi in, welke een belangrijke was van 6 op 9 maart ten gevolge
had. Op dit moment was het ijs nog vast van Hulhuizen tot Wesel (zie bijlage 3). Door deze was schoof het
ijs bij Wesel in elkaar en veroorzaakte een extra opstuwing van ruim 1 m. In totaal was dus de peil¬
verhoging door het ijs te Wesel op dat moment 4,60 m (zie bijlage 11). Het invallen van de dooi in het
gebied van de Duitse zijrivieren veroorzaakte op cle Rijn te Keulen een was van rond 5 m. De topstand
werd 5,89 +. Het op dat moment nog 80 km lange ijsdek kwam op 9 maart tot afstroming. Daaraan
gepaarcl ging een zeer plotselinge was, die te Nijmegen 4 m in 24 uur bedroeg en tijdelijk zelfs 2 m in
6 uur.
Het was ongetwijfeld van grote betekenis, dat op dat moment de afvoer langs de Waal geheel vrij
was. Het ijsbreken was op de dag van losraken van het restant gevorderd tot voorbij Hulhuizen. De
was hield plotseling op en de topstand kwam niet hoger dan 14,20 + te Lobith en 11,75 + te Nijmegen,
slechts weinig hoger dan een normaal hoge waterstand en in genen dele verontrustend.
§ 9.

IJSSEL (Bijlage 9)

Evenals in de voorgaande winters zette het ijs zich weer het eerst vast op de IJssel, omdat het
drijfijs op het reeds vaste ijs van het Ijsselmeer stootte. Nadat op 19 december 1946 het vaste ijsdek
Katerveer had bereikt, breidde het zich snel naar boven uit en bereikte op 23 december Westervoort.
Het vastzetten geschiedde dus met een snelheid van 100 km in 5 dagen, dat is 20 km per dag of gemiddeld 0,8 km per uur.
Gedurende het vastzetten steeg de waterstand aanzienlijk boven het tevoren aanwezige peil.
Over de oorzaken van het oplopen der waterstanden tijdens het vastzetten wordt in § 11 een korte
beschouwing gegeven.
In figuur 6 is een vijftal verhanglijnen gegeven uit de eerste ijsperiode op de tijdstippen, zoals
deze in bijlage 9 door pijlen zijn aangegeven. Getekend zijn de verhanglijnen van 18, 19, 20, 21 en 22
december 1946. Men ziet, hoe de opstuwing zich door het zich vastzettende ijs als een soort vertraagde golf
naar boven beweegt. De eigenlijke opstuwing wordt verkregen indien men de opgetreden waterstanden
vergelijkt met de waterstand, zoals deze op het moment van vastworden zou zijn geweest bij afwezig31
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-lOHO

kwir

heid van ijs (in figuur 6 door een geblokte lijn aangegeven). De werkelijke opstuwingen tijdens het
vastworden zijn:
Wijhe.115
Deventer.
95
Zutphen.115
Dieren.
95

cm;
cm;
cm;
cm.

Wat hierbij als opstuwing is beschouwd, is nog toegelicht voor Zutphen in bijlage 9, waar de hoogtesprong van 20 op 21 december 1946 115 cm bedraagt. Het verloop van de opstuwing gedurende de gehele periode van ijsbezetting wordt weergegeven in figuur 14 voor Westervoort en Katerveer.
Na het vastworden begonnen de waterstanden op de gehele IJssel te dalen, welke daling niet aan
het opperwater toegeschreven kan worden (bijlage 9). De oorzaak van deze daling zal waarschijnlijk
moeten worden gezocht in het geleidelijk gladder worden van het aanvankelijk aan de onderzijde uiteraard zeer ruwe ijsdek, waardoor de snelheid van het water groter Avordt en dus het profiel kleiner.
Op 31 december 1946 raakte het ijs op de IJssel door de opgetreden dooi in beweging. Op 2 januari
was de rivier ijsvrij tot aan kmr 963, terwijl van kmr 953 tot 963 nog drijfijs voorkwam. Beneden kmr 963
was de rivier grotendeels nog met vast ijs bezet.
Op 4 januari 1947 zette de tweede vorstperiode in. Op de IJssel bevond zich op deze dag beneden
kmr 983 nog vast ijs, dat zich vanaf 6 januari 1947 geleidelijk naar boven uitbreidde en op 11 januari
Westervoort bereikte. Het vastzetten geschiedde gemiddeld met een snelheid van 87 km in 5 dagen,
dit is 17,5 km per dag of 0,7 km per uur.
Beneden De Steeg was de snelheid van vastzetten aanmerkelijk groter en bereikte daar een waarde
van 1,4 km per uur.
Gedurende de tweede periode van vastzetten stegen de waterstanden opnieuw aanzienlijk boven
het tevoren aanwezige peil.
In figuur 7 is een vijftal verhanglijnen opgenomen uit de tweede ijsperiode op de tijdstippen, zoals
deze in bijlage 9 door pijlen zijn aangegeven. Getekend zijn de verhanglijnen voor 6, 7, 8, 9 en 10 januari
1947. De eigenlijke opstuwing wordt verkregen, indien men de opgetreden waterstanden vergelijkt
met de waterstand, zoals deze op het moment van vastworden zou zijn geweest bij afwezigheid van ijs
(in figuur 7 door een geblokte lijn aangegeven). De werkelijke opstuwingen tijdens het vastworden zijn:
Zutphen.
65
Dieren.115
Doesburg.130
De Steeg.110

cm;
cm;
cm;
cm.

In bijlage 9 is voor De Steeg nog toegelicht Avat als opstuAving is beschouwd voor de hoogtesprong
van 110 cm van 8 op 9 januari 1947. Het verloop van de opstuwing gedurende de gehele periode van
ijsbezetting wordt Aveergegeven in figuur 14 voor Westervoort en Katerveer.
Op 9 januari 1947 begon de dooi in te zetten.
Op 12 januari geraakte het ijs op het bovengedeelte van de IJssel in beweging. De volgende dag
bevond zich alleen nog vast ijs tussen Deventer en Katerveer, waar enkele ijsverschuivingen waren
opgetreden. Bij Zutphen werd hierdoor een waterstandsverhoging van 130 cm veroorzaakt. Op 16 ja¬
nuari 1947 was de gehele IJssel ijsvrij.
Op 23 januari 1947 zette de derde vorstperiode in. Op 26 januari bereikte het drijfijs Katerveer en
begon het ijs zich van beneden af vast te zetten. Het vaste ijsdek breidde zich regelmatig naar boven uit
en bereikte op 1 februari Westervoort. Het vastzetten geschiedde dus met een gemiddelde snelheid
van 106 km in 5 dagen, dit is 21 km per dag of 0,9 km per uur. Beneden De Steeg AA'as de snelheid van
het vastzetten iets groter en bedroeg 1 km per uur.
Gedurende het vastzetten steeg de waterstand aanzienlijk boven het tevoren aanwezige peil in
figuur 8. In deze figuur is een zevental verhanglijnen gegeven uit de derde ijsperiode op de tijdstippen,
zoals deze in bijlage 9 zijn aangegeven door pijlen. Getekend zijn de verhanglijnen van 26, 27, 28, 29, 30,
31 januari en 1 februari.

De eigenlijke opstuwingen Avorden verkregen door vergelijking met de waterstanden, zoals deze op
het moment van vastworden zouden zijn geAveest bij afwezigheid van ijs. Deze lijn is in figuur 8 door
een geblokte lijn aangegeven. De Averkelijke opstuAvingen tijdens het vastworden Avaren:
01st.
Zutphen.
Dieren.

60 cm;
60 cm;
90 cm;

Doesburg.
80 cm;
De Steeg.115 cm.
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Na het vastzetten begonnen de waterstandeii op de gehele IJssel te dalen. De oorzaak van deze
daling zal waarschijnlijk moeten worden gezocht in het geleidelijk gladder worden van het aanvankelijk
aan de onderzijde uiteraard zeer ruwe ijsdek, waardoor de snelheid van het water groter wordt en dus
het profiel kleiner.
De daling van de waterstanden zette zich voort tot 1 februari, toen het vaste ijsdek op de Waal
Pannerdense Kop bereikte en het Pannerdens Kanaal daardoor meer water te verwerken kreeg.
Hierna behouden de waterstanden praktisch een constant peil tot 25 februari, wanneer er een kleine
vermeerdering van de opperwaterafvoer optreedt, welke te Keulen een verhoging geeft van ongeveer
2 m en op de IJssel een verhoging van ongeveer 1,50 m.
Hierna treedt een langzame daling van de waterstanden in als gevolg van de verminderde opper¬
waterafvoer.
Op 4 maart bereiken de ijsbrekers op de Neder-Rijn IJsselkop en treedt een daling der waterstanden
op van bijna een halve meter. Wanneer de ijsbrekers op de Waal op 6 maart Pannerdense Kop bereiken,
daalt de waterstand nog eens met een halve meter.
Begin maart trad de definitieve dooi in, welke een belangrijke was van 6 op 9 maart ten gevolge
had, die te Keulen een topstand van 589 -f veroorzaakte met een totale verhoging van ongeveer 5 m.
De zeer snelle dooiwas deed ook het ijsdek van 5 km lengte in het Pannerdens Kanaal, dat als een
hek had moeten werken om het van de Rijn afkomende ijs de Waal op te stuwen ter bescherming van
de Baileybrug te Arnhem, in beweging komen en afdrijven. Het drijfijs, dat nu ook de Neder-Rijn vrij
vond, passeerde achter de pijlerjukken zonder schade te veroorzaken. De IJssel had echter nog vast ijs
tot nabij Westervoort, waardoor de normale afvoerverdeling IJssel—Neder-Rijn werd gestoord en de
IJssel ongeveer 1/3 van zijn normale afvoer minder trok. Dank zij deze toestand bleven de wassen op de
IJssel beperkt tot 4 a 5 m.
§ 10.

NEDER-RIJN EN LEK (Bijlage 10)

Het eerste drijfijs op Neder-Rijn en Lek werd waargenomen op 17 december tussen kmr 975 en 982.
De eerstvolgende dagen breidde dit zich snel uit, zodat op 19 december de gehele rivier was bedekt met
drijfijs tot 1/10 van de oppervlakte en op sommige plaatsen over de gehele breedte. Op 21 december
raakte het ijs vast tussen kmr 971 en 937. De bovenkant van het vaste ijsdek breidde zich snel uit en
bereikte op 24 december Pannerden. Het vastzetten geschiedde dus met een gemiddelde snelheid van
69 km in 3 dagen, dit is 23 km per dag of 1 km per uur.
Gedurende het vastzetten stegen de waterstanden aanzienlijk boven het tevoren aanwezige peil.
Enkele van de tijdens het vastzetten voorgekomen verhanglijnen zijn in figuur 9 uitgezet op de tijdstippen, welke in bijlage 10 door pijlen zijn aangegeven. De eigenlijke opstuwingen worden verkregen
door vergelijking van de opgetreden waterstanden met de geblokte lijn, welke de waterstanden aangeeft,
zoals zij op het moment van vastworden zouden zijn geweest bij open water. De opstuwingen tijdens
het vastworden bedroegen:
Culemborg.100
Wijk bij Duurstede . 140
Grebbe.
55
Arnhem.
70

cm;
cm;
cm;
cm.

Wat hierbij als opstuwing is beschouwd, is nog toegelicht voor Wijk bij Duurstede in bijlage 10,
waar de hoogtesprong van 21 op 22 december 100 cm bedraagt. Het verloop van de opstuwing gedurende
de gehele periode van ijsbezetting wordt weergegeven in figuur 14 voor Arnhem en Wijk bij Duurstede.
Na het vastworden begonnen de waterstanden op de gehele Neder-Rijn en Lek te dalen. De oor¬
zaak van deze daling zal ten dele moeten worden gezocht in het geleidelijk gladder worden van het
aanvankelijk aan de onderzijde ruwe ijsdek en ten dele aan het vastraken van het Pannerdens Kanaal,
waardoor de Neder-Rijn minder water kreeg. De waterstandsdaling als gevolg van deze twee factoren
blijkt te Lekskensveer 80 cm te bedragen.
Op 30 december raakte het Pannerdens Kanaal los, waardoor de normale afvoerverhouding weer
werd hersteld en de waterstanden op Neder-Rijn en Lek een stijging van ongeveer 50 cm ondervonden.
De volgende dag raakte het gedeelte tussen Arnhem en kmr 893 ijsvrij en kwam het ijs tot kmr 933
in beweging. Beneden kmr 933 bevond zich een ijsveld ter lengte van ongeveer 5 km, dat nog enkele
dagen weerstand bood.
Op 6 januari 1947 zette de tweede ijsperiode in. Het drijfijs breidde zich weer stroomopwaarts uit
tot Pannerden over 1/10 van de breedte. In de loop van de volgende dag zette het ijs zich vast tussen
kmr 951 en 978. De bovenzijde van het vaste ijs breidde zich regelmatig uit en bereikte op 11 januari
37
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Arnhem. Het vastzetten geschiedde dus met een gemiddelde siielheid van 73 km in 5 dagen, dit is 15 km
per dag of 0,6 km per uur.
Gedurende het vastzetten steeg de water stand aanzienlijk boven het tevoren aanwezige peil.
In figuur 10 is een viertal verhanglijnen uitgezet op de tijdstippen, welke in bijlage 10 zijn aangegeven door pijlen. De waterstand, welke op het moment van vastzetten zoii zijn opgetreden, indien
er geen ijs was geweest, is aangegeven door een geblokte lijn. De opstuwingen tijdens het vastworden
bedragen:
Culemborg.
60
Wijk bij Duurstede .
95
Eck en Wiel .... 170
Grebbe.120
Arnhem.
45

cm;
cm;
cm;
cm;
cm.

Wat hierbij als opstuwing is beschonwd, is nog toegelicht voor Eck en Wiel in bijlage 10, waar de
hoogtesprong van 7 op 8 jannari 170 cm bedraagt.
Op 9 januari zette de dooi in. Reeds op 12 januari was het ijs zodanig in betekenis afgenomen, dat
tussen Pannerden en kmr 878 de rivier ijsvrij was. Beneden kmr 885 was het ijs in beweging gekomen
tot Grebbe. Het verder afnemen van het ijs verliep zonder moeilijkheden.
Op 23 januari 1947 zette de derde vorstperiode in. Op 27 januari was de gehele rivier weer bedekt
met drijfijs, dat zich op 29 januari bij Vreeswijk vastzette. De bovenkant van het vaste ijsdek breidde
zich snel uit en bereikte op 31 januari Pannerden met een gemiddelde snelheid van 77 km in 2 dagen,
dat is 37,5 km per dag of 1,6 km per uur.
Gedurende het vastzetten stegen de waterstanden aanzienlijk boven het tevoren aanwezige peil.
Enkele van de tijdens het vastzetten voorgekomen verhanglijnen zijn in figuur 11 uitgezet op de tijd¬
stippen, zoals deze in bijlage 10 zijn aangegeven door pijlen.
De werkelijke opstuwingen worden verkregen door vergelijking met de geblokte lijn, die de water¬
standen aangeeft, zoals zij op het moment van vastworden zouden zijn geweest bij open water. De
opstuwingen bedragen:
Culemborg.135
Wijk bij Duurstede . 130
Grebbe.120
Arnhem.100

cm;
cm;
cm;
cm.

Na het vastworden begonnen de waterstanden op de gehele Neder-Rijn en Lek te dalen. Deze daling
zette zich voort tot 1 februari, waarop het vaste ijsdek op de Waal Pannerdense Kop bereikte en het
Pannerdens Kanaal daardoor meer water te verwerken kreeg. Op 13 februari passeerden de ijsbrekers
Wijk bij Duurstede, waardoor de waterstand weer op zijn normale peil terugkeerde met een vrij plotselinge daling van ongeveer 1 m. Ook bij Eck en Wiel, Remmerden en Grebbe valt een daling der water¬
standen van 1 m te constateren bij het passeren van de ijsbrekers. Van 25 februari tot 6 maart treedt
een verhoging van de waterstanden op als gevolg van een vermeerderde opperwaterafvoer. De verhoging bedraagt op de Neder-Rijn en Lek ongeveer 2 m. Wanneer de ijsbrekers op de Neder-Rijn op
4 maart IJsselkop bereiken, stijgen de waterstanden op de Neder-Rijn en Lek met enkele decimeters.
Op 6 maart treedt een daling in van ongeveer 70 cm op het ogenblik dat de ijsbrekers op de Waal Pan¬
nerdense Kop bereiken en het Pannerdens Kanaal daardoor minder water krijgt.
Begin maart trad de definitieve dooi in, welke een belangrijke was van 6 op 9 maart ten gevolge
had, die te Keulen een topstand van 589 + veroorzaakte met een to tale verhoging van ongeveer 5 m.
Daar de IJssel nog vast ijs had tot nabij Westervoort, werd de normale afvoerverdeling IJssel—NederRijn gestoord en werd de afvoer op de Neder-Rijn met 170 m®/sec vermeerderd. De topstanden op de
Neder-Rijn zullen door deze afvoervermeerdering met ongeveer 45 cm zijn verhoogd. De totale verho¬
ging van de waterstanden op de Neder-Rijn bedroeg ongeveer 4 tot 4,5 m. De standen zijn slechts weinig
hoger gekomen dan een normaal hoge waterstand en in genen dele verontrustend.
§ 11.

RIJN EN WAAL (Bijlage 11)

In tegenstelling tot de IJssel en Neder-Rijn en Lek, waar gedurende alle drie ijsperioden in de
winter 1946—1947 vast ijs voorkwam, gaven Rijn en Waal alleen in de derde periode vast ijs te zien.
De eerste en tweede ijsperiode kenmerkten zich slechts door drijfijs.
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Op de Duitse Rijn kwam wel vast ijs voor in alle drie de ijsperioden, en wel in de vernauwing bij
de Loreley.
De derde ijsperiode zette in op 26 januari, toen de gehele rivier, zowel op Duits als op Nederlands
gebied was overdekt met drijfijs tot aan kmr 910. Op 29 januari zette bet ijs zich vast bij St.-G-oar. In
Nederland vormde zich op 30 januari vast ijs tussen kmr 933 en 975. Do bovenkant van bet vaste ijsdek
breidde zich uit met een gemiddelde snelheid van 24 km per dag of 1 km per uur tot Lobith, dat op
2 februari word bereikt. Daarna ging de uitbreiding langzamer. Het hoogste punt word op 23 februari
bereikt bij Orsoy.
Gedurende het vastzetten i) stegen de waterstanden aanzienlijk boven het peil, zoals dit zou zijn
opgetreden op het ogenblik van vastzetten, indien er geen ijs zou zijn. (In figuur 12 is dit vergelijkingspeil aangegeven door een geblokte lijn).
Enkele van de tijdens het vastzetten voorgekomen verhanglijnen zijn in figuur 12 uitgezet op de
tijdstippen, welke in bijlage 11 door pijlen zijn aangegeven. De opstuwingen tijdens het vastworden
bedroegen:
Zaltbommel.
Tiel.

190 cm;
220 cm;

Nijmegen.
Lobith.

220 cm;
280 cm.

Wat hierbij als opstuwing is beschouwd, is nog toegelicht voor Tiel en Nijmegen in bijlage 11, waar
de hoogtesprong bij het vastzetten van het ijs 220 cm bedraagt. Het verloop van de opstuwing ge¬
durende de gehele periode van ijsbezetting wordt weergegeven in figuur 14 voor Sint-Andries, Tiel en
Nijmegen en in figuur 15 voor Lobith, Emmerik en Wesel.
Op de Duitse Rijn ontstonden aanzienlijke verhogingen bij het vastzetten; zo trad te Emmerik
een verhoging op van 275 cm, te Rees van 280 cm en te Wesel van 345 cm. Te Ruhrort, waar de gehele
periode drijfijs is geweest, liep de waterstand aanvankelijk op tot 320 cm als gevolg van de opstuwing
door het benedenstrooms opdringende vaste ijsdek.
Op 25 februari trad er een vermeerdering van de opperwaterafvoer op, welke te Keulen een ver¬
hoging gaf van ongeveer 2 m en op de Waal een verhoging van 180 cm. Deze afvoertoename veroorzaakte op 25 februari te Wesel een ijsverschuiving, waardoor de waterstand aldaar plotseling ongeveer
4 m steeg.
Bij het passeren van de ijsbrekers op de Waal kwamen de waterstanden weer op hun ongestoorde
stand. Zo daalde de waterstand te Sint-Andries bij het passeren van de ijsbrekers op 9 maart met een
bedrag van 135 cm, te Tiel met 145 cm op 14 maart, te Dodewaard met 180 cm op 16 maart en te Nij¬
megen met 150 cm op 27 maart. Deze 70 cm lagere waarden dan bij het vastzetten moeten worden toegeschreven aan de aanvankelijke daling van de waterstanden na het vastzetten als gevolg van het geleidelijk gladder worden van het aan de onderzijde zeer ruwe ijsdek, waardoor de snelheid van het
water groter wordt en bijgevolg het profiel kleiner.
Het invallen van de dooi in het gebied der Duitse zijrivieren veroorzaakte een was op de Rijn,
welke te Keulen ongeveer 5 m bedroeg. Het op dat moment nog 80 km lange ijsdek kwam op 9 maart
tot afstroming. Daaraan gepaard ging een zeer plotselinge was, die te Nijmegen 4 m in 24 uur bedroeg
en tijdelijk zelfs 2 m in 6 uur. De afvoer langs de Waal was op dat moment gelukkig geheel vrij als ge¬
volg van het ijsbreken, waardoor de was plotseling ophield en de topstand te Lobith en Nijmegen niet
hoger kwam dan 14,20 + resp. 11,75 -f, dus slechts weinig hoger dan een normale hoge waterstand.
Wanneer dus het ijsdek dezelfde ruwheid heeft als de bodem, dan is een 30% grotere waterdiepte
nodig om het water af te voeren. In de aanvang kan de ruwheid van het ijsdek echter veel groter zijn
door ineenschuiven en plaatselijke ophopingen van het ijs. Na verloop van enige tijd kan het ijsdek
gladder worden, zodat de waarde van C dan ongetwijfeld kleiner kan worden dan de C van de bodem
en een kleine daling van de waterstanden optreedt.
De dikte van het ijsdek moet nog voor 0,9 worden meegeteld voor de hoogte van de waterspiegel.
De waterstandsverhoging zal dus kunnen bech’agen in de orde van grootte: 1/3 hj + 0,9.d.
Op de Waal bij Nijmegen kan hj op ongeveer 3,5 m gesteld worden en d op 120 cm (schotsijs +
ondergeschoven ijs). De verhoging der waterstanden zou dienovereenkomstig een grootte hebben van
2,25 m bij een regelmatig, niet te ruw ijsdek.

') In beginsel is het omhoogkomen van het ijsdek toe te schrijven aan de noodzaak van een vergroot profiel, omdat
de afvoer door het ijsdek wordt helemmerd. (Zie: Ir. P. J. Wemelsfelder ,,De invloed van het ijs op de waterstanden
der grote rivieren.” De Ingenieur 1940, no. 7.) Het ijsdek verkleint de hydraulisohe straal tot de helft van de waterdiepte. Is hj de diepte voor het vastworden en h, de diepte daarna, dan moet, bij een C volgens Strickler:
_

afvoer = b.C. \/l. hj
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waaruit volgt, dat: hj = 1,32 h^

41

m

780

790

800

810

820

830

8^

Figuur 12.

850

860

870

880

890

90J

920

930

9A0

950

970 kn

Verhanglijnen op Boven-Rijn en Waal

tijdens het vastzetten van het ijs van 29 januari tot 28 februari 1947, derde periode
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Verhanglijnen op de Maas

tijdens het vastzetten van het ijs van 29 januari tot 20 februari 1947, derde periode
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§ 12.

MAAS (Bijlage 12)

Bijlage 12 geeft het verloop van de waterstanden op de Maas van Roermond tot Lith.
Evenals op de Waal kwam op de Maas slechts vast ijs voor in de derde ijsperiode, behoudcns enkele
dagexi vast ijs in de eerste en de tweede periode, dat echter geheel plaatselijk optrad.
Het eerste vaste ijs in de derde ijsperiode trad op bij Blauwe Sluis op 28 januari 1947 over een paar
kilometer lengte. De bovengrens breidde zich langzaam nit tot kmr 170 en bleef daarna, op enkele
kleiiie verschuivingen na, praktisch constant. Het vaste ijs breidde zich dns uit met een gemiddelde
snellieid van 40 km in 4 dagen, dit is 10 km per dag of 0,4 km per uur.
Gednrende de periode van vastzetten stegen de waterstanden boven het tevoreu aanwezige peil.
In figuur 13 zijn enkele verhanglijnen opgenomen uit de derde ijsperiode op de tijdstippen, zoals
deze in bijlage 12 door pijlen zijn aangegeven. Getekend zijn de verhanglijnen voor 30 en 31 januari
en die voor 1 en 20 februari 1947. Als vergelijkingslijn voor de bepaling van de werkelijke verhogingen
tijdens het vastzetten is aangegeven de lijn van de waterstanden, welke zouden optreden indien er geen
ijs was.
Gedurende het vastzetten stegen de waterstanden boven het peil van de natuurlijke afvoer:
Ravenstein.160 cm;
Grave.210 cm.
Na het vastzetten daalden de waterstanden praktisch niet. Op 7 en 8 februari vertoonden de standen
te Lith, Oyen, Ravenstein en Grave een vrij plotselinge daling van ongeveer 40 cm, welke niet aan de
opperwaterafvoer is toe te schrijven.
Het verdwijnen van het ijs geschiedde voor de Maas boven Lith praktisch zonder moeilijkheden.
Op 28 februari werden de stuw'en te Linne en Belfeld weer gesloten, Roermond en Grave op 1 maart,
Lith op 5 maart en Sambeek op 6 maart. Door de geringe afvoer duurde het echter tot 8 maart eer de
stuwpanden weer op peil waren.
Beneden de stuw van Lith werd nog enige tijd hinder van het ijs ondervonden. Hier moest de hulp
van ijsbrekers worden ingeroepen om het ijs te breken. Op 7 en 8 maart raakte het vaste ijs los en dreef
geleidelijk af, zodat op 13 maart de gehele Maas ijsvrij was.
§ 13.

OVERZICHT VAN DE IJSOPSTUWINGEN

Figuur 14 geeft een grafische voorstelling van de gedurende de tijd der ijsbezetting veroorzaakte
waterstandsverhogingen op Waal, Neder-Rijn en IJssel te Nijmegen, Tiel, Sint-Andries, Arnhem, Wijk
bij Duurstede, Westervoort en Katerveer.
Figuur 15 geeft de waterstandsverhogingen op de Boven-Rijn en de Rijn te Wesel, Emmerik en
Lobith.
De verhogingen zijn gevonden door vergelijking met de waterstanden, welke zouden zijn opgetreden
bij ijsvrije rivieren. Deze standen zijn in het linkerdeel van figuur 14 on 15 door een streeppuntlijn
aangegeven, terwijl de werkelijk opgetreden waterstanden zijn aangegeven door een getrokken lijn. De
verticale afstand tussen deze twee lijnen, welke de verhoging aangeeft, in het linkerdeel gearceerd,
is in het rechterdeel nog eens afzonderlijk getekend.
Over het algemeen vertonen de opstuwingen een wij regelmatig verloop. De grootste verhogingen
komen voor bij Lobith (3 m), Emmerik (3 m) en Wesel (3—5 m). In deze laatstgenoemde plaats valt
de invloed op van de ijsverschuiving op 25 februari, waardoor de verhoging vermeerdert tot 5 m.
In figuur 14 is duidelijk de invloed van het ijsbreken waarneembaar, een langzame daling voor de
ijsbrekers passeren en een scherpe daling op het ogenbhk van passeren zelf. De waterstand te Wijk bij
Duurstede, welke na het passeren van de ijsbrekers op 13 februari met een meter daalt, gaat daarna
opnieuw oplopen als gevolg van de benedenstrooms gelegen ijsdam, welke het w'ater opstuwt.
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HOOFDSTUK 5
KUNSTMATIGE IJSOPRUIMING OP DE GROTE RIVIEREN EN DE
BENEDENRIVIEREN
§ 14.

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE WINTER 1946—1947 i)

Met nog meer kracht en in groter omvang dan vroeger geschiedde, is de bestrijding van het ijs
op de grote rivieren en de benedenrivieren ter hand genomen. Met het breken werd begonnen in de
eerste vorstperiode op 20 december 1946 en geeindigd op 4 januari 1947. Op 31 december 1946 werd
niet gebroken.
In de tweede periode is gebroken van 7 tot en met 16 januari 1947 en in de derde periode is gebroken
van 28 januari tot en met 17 maart 1947, met een dag onderbreking op 16 maart 1947. In totaal werd
dus 72 dagen gebroken. Het grootste aantal ijsbrekers, dat op een dag werkzaam was, bedroeg 24, terwijl
in totaal 1102 ijs broker dagen gemaakt werden. Gemiddeld waren per dag werkzaam 15,3 ijsbrekers.
Ter vergelijking zijn bovengenoemde cijfers tezamen met die van de winters 1942, 1941, 1940 en 1929
uitgezet in onderstaand staatje:

Winter

Aantal broekdagen.
Grootste aantal ijsbrekers per dag werkzaam .
Aantal ijsbrekerdagen.
Gemiddeld aantal ijsbrekers joer dag werkzaam

1946—1947

1942

1941

1940

1929

72
24
1102
15,3

61
19
828
13,6

39
15
285
7,3

.IS

21
9
113
5,4

12
322

Hieruit blijkt dus, dat de ijsopruiming in de winter 1946—1947 die van 1942, 1941, 1940 en 1929
heeft overtroffen.
Een overzicht van de rivieren, waarop het ijs is vast geweest, en de gedeelten, welke werden gebro¬
ken, zijn aangegeven in de figureii 16, 17, 18, 19 en 20.
Piguur 16 geeft een overzicht voor de eerste ijsperiode. Aangegeven zijn de riviergedeelteii met
open water met drijfijs, vast ijs, dat is afgedreven na het invallen van de dooi, vast ijs, dat tijdens de
vorst is gebroken, vast ijs, dat is gebroken na het invallen van de dooi, en ijs, dat drijvende is gehouden
om vastzetten te voorkomen. In de eerste ijsperiode is alleen gebroken op de benedenrivieren. Het
Ijsselmeer, de IJssel en de Neder-Rijn vertoonden vast ijs, dat niet werd gebroken. De Lek werd ge¬
broken tot Vreeswijk om de scheepvaartweg open te houden. Op de Waal is in deze eerste ijsperiode
geen vast ijs voorgekomen. De Boven-Rijn was bij Kaub 7 dagen gestremd als gevolg van vast ijs. De
Maas is plaatselijk tussen Hedel en Lith 7 dagen gestremd geweest.
Ter vergelijking zijn na figuur 16 opgenomen soortgelijke overzichten voor de tweede en voor de
derde ijsperiode, benevens een totaal overzicht van de drie ijsperioden.
Figuur 17 geeft een overzicht over de tweede ijsperiode. Weer werd alleen op de benedenrivieren
gebroken en op de Lek tot Vreeswijk. Alleen de Neder-Rijn en de IJssel vertoonden vast ijs. Het Ijssel¬
meer vertoonde ook vast ijs, doch dit is tussen de eerste en de tweede ijsperiode niet verdwenen. Het
Ijsselmeer is 100 dagen achtereen gestremd geweest over de drie ijsperioden en de tussenliggende dooiperioden.
Figuur 18 geeft de toestand voor de derde ijsperiode weer. Deze periode is de zwaarste geweest.
Op alle rivieren kwam vast ijs voor. Gebroken werd op de benedenrivieren, de gehele Lek en Neder-Rijn
en de Waal. Het vaste ijs op de IJssel is afgedreven na het invallen van de dooi.
Figuur 19 geeft een overzicht van de drie ijsperioden. Aangegeven is op welke rivieren open water
met drijfijs voorkwam en waar vast ijs is geweest. Tevens zijn aangegeven de aantallen dagen per rivier.
Voor het doel van het ijsbreken wordt verwezen naar biz. 9, § 3
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dat de rivier geheel was gestremd. Het grootste aantal dagen komt voor op het Ijsselmeer, waar gedurende 100 dagen achtereen stremming optrad. Op de Neder-Rijn was stremming gedurende 60 dagen,
verdeeld over 3 perioden van resp. 13, 8 en 39 dagen achtereen. Het gunstigste beeld vertonen de Waal
en de Duitse Rijn, waar de stremming optrad gedurende 38, resp. 31 da,gen a.a.neengesloten in de derdo
ijsperiode.

30 SKI
'JSSELMEER 4
'. 2'en 3* PERIODE
OO DAGEN VAST^

IQ DACE
lO GEST

PERIODE
DEC. 1946

70AGEN
CESTR

Figuur 16.

48

Overzicht van de ijstoestand op de rivieren, eerste periode

OPEN WATER MET DR'JF'JS
PEN
AFGEDREVEN NA

DACE
OW GESTI

‘JSSELMEER4
' 2'eN 3^ PERIODE
lOO DAGEN VAST^

8DAGEN
GESTRI

<3

T PERIODE
JAN. 1947

Figuur 17.

Overzicht van de ijstoestand op de riviereu, tweede periode

49

49

39

34

O I DACE
■D I GEST

3^ PERIODE
FEBR/mRT 1947

34

Figuur 18.

60

Overzicht van de ijstoestand op de rivieren, derde periode
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Overzicht van de kunstmatige ijsopruiming door het rijk op de grote rivieren en de benedenrivieren

Een algemeen overzicht van de werkzaamheden van het ijsbreken van dag tot dag geeft figuur 20.
In de linkerkolom zijn de rivieren vermeld, waarop de ijsbrekers van dag tot dag werkzaam waren,
in de rechterkolom welke ijsbrekers dit waren. Onderscheid is gemaakt tussen speciaal breekwerk,
waarvoor een vette letter is ingevuld, en het openhouden en voorkomen van eventiieel opnieuw vastworden, waarvoor een gewone letter is ingevuld. De laatste opgave is uiteraard onvolledig, omdat de
ijsbrekers van en naar de havens voor overnachten, voor reparatie en dergelijke een gedeelte van de
rivieren passeerden en dus, evenals trouwens de gewone scheepvaart, het openblijven bevorderden.
Speciaal geldt dit voor de Koord eji de Dordtse Kil. Voorts is door middel van arcering aangegeven
of op de dag, waarop niet werd gebroken, het ijs vast was. Waar een vette letter ingevuld staat, was er
uiteraard of vast ijs of zwaar drijfijs.
In de eerste en de tweede vorstperiode werd op de Lek gebroken tot Vreeswijk, terwijl in de derde
vorstperiode gebroken werd tot i kmr 872. In 1942 Averd op de Lek gebroken tot kmr 918,6 (boven
Wijk bij Duurstede.)
De Waal met Boven-Rijn werd gebroken tot kmr 865,250.
Diverse ij^ammen werden ontmoet, waarvan enkele, die bij het opruimen grote moeilijkheden
veroorzaakten.
Bij het passeren van een ondiepte voer de ijsbreker ,,Zijpe” op 25 februari 1947 aan de grond.
Twee andere ijsbrekers trachtten de ,,Zijpe” los te trekken, hetgeen echter Avegens het zeer snel opzanden achter het schip niet gelukte. Ten gevolge van het tegen het bakboordachterschip aandrijven van
een zAA’are ijsschol ontstond een lek in de machiuekamer A'an de ,,Zijpe”. Een en ander AA'as de oorzaak
dat de ,,Zijpe” is gezonken, waarbij zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.
§ 15.

KUNSTMATIGE IJSOPRUIMING OP DE GROTE RIVIEREN

Gedurende de drie vorstperioden in de AAunter 1946—1947 is de ijsopruiming op de hoofdafA^oerAveg
van het Rijnwater en de Avateren rondom Dordrecht krachtig ter hand genomen.
Tijdens de eerste periode van felle A^orst duurde het enige dagen, Amordat de ijsvorming kunstraatig ingrijpen noodzakelijk maakte. De operaties werden in deze periode geheel uitgevoerd van de
basis Moerdijk.
Door het afnemen van de vorst en het invallen van licht dooiAveer en het zover mogelijk opA'^aren
van de Waal kon in de eerste periode het zich vastzetten van de Waal worden voorkomen.
Na een korte periode van milder AA'eer \^iel opnieuAv strenge vorst in, Avelke in het nog zeer koude
water tot aanzienlijke ijsvorming leidde. Na enkele dagen werden de ijsbrekers weer opgeroepen, doch
het AA'eldra invallen van dooi beeindigde de AA'erkzaamheden spoedig. MerkAvaardigerAvijze werd in de
benedenmond A'an het Spui een ijsdam aangetroffen, AA’aarschijnlijk grotendeels nog uit ijs bestaande,
stammend uit de eerste periode, die, na vijf dagen dooiweer met storm, stortregen en hoogwater te hebben
getrotseerd, nog tAV'ee dagen AA'eerstand bood aan de aanA^allen van de ijsbrekers Briinings en Spitsber¬
gen, alvorens definitief te zijn opgeruimd. De 21ste januari 1947 zette de wind zich weer in de oosthoek
vast. Nog op 26 januari vertoonden de AA'ateren rond Dordrecht het normale aanzien. De 27ste januari
zette de ijsvorming in dermate snel tempo in, dat reeds op deze dag de eerste ijsbrekers Averden opge¬
roepen. Ten gevolge van de lage temperaturen zette de ijsvorming sterk door. Op 29 en 30 januari ging
de rivier A^astzitten van beneden Werkendam tot boven Zaltbommel, de A^olgende dag in Tiel en resp.
op 2 en 3 februari te Nijmegen en Lobith. Van de tot dusver te Moerdijk gestationeerde ijsbrekers werd
een voorhoede afgesplitst, die het vaste ijsdek ging aanvallen. De achterhoede verzorgde de ongehinderde
afvoer van het gebroken ijs naar het Hollands Diep. Veel hinder werd ondervonden van de zeer lage
Avaterstanden, ten gevolge Avaarvan de vloedstroom ongeveer tot Vuren merkbaar was en het ijs zich
daar, vooral bij ongunstig vallend getij, Aveer A'oortdurend trachtte vast te zetten. Nadat de kopploeg
Zaltbommel was gepasseerd, bleek het nuttig een middenlinie te Gorinchem te stationeren met als taak
het riviervak Werkendam—Zaltbommel te controleren en open te houden.
AlhoeAA'el voortdurend voordeel van de Avindrichting werd ondervonden bii de ijsafvoer, bleek
niettemin duidelijk, dat bij de steeds heersende matige tot strenge vorst het door twee of drie zware
ijsbrekers in een dag losgemaakte ijs juist verAi’erkt kon Avorden in het getijgebied en door de achterwaarts werkende ijsbrekers.
Een zAA'are ijsdam Averd aangetroffen bij de steenfabriek ,,Loevestein”, te Vuren, ter plaatse van het
kenteringspunt. Verder vertoonde het ijsdek damachtige verdikkingen bij Rossum, ZenneAvijnen, Deest
en Gendt. Vooral de ondiepte ten gevolge van de dam bij Deest, Avaar dagenlang een grootste diepte
van de rNier van niet meer dan ruim 2 meter Averd geconstateerd, A'eroorzaakte aanzienlijk oponthoud.
Eerst toen een korte dooiaaiiA^al in de BoA^en-Rijn de afvoer van de rivier vergrootte, kon dit obstakel
definitief Avorden OA^erAvonnen.
Het breken is vervolgens in regelmatig tempo voortgezet. Nadat was gevorderd tot kmr 865,250
53

(8 maart, 16.45 uur), kwam het resterende gedeelte van het vaste ijsdek onder de druk van een zeer belangrijke was, veroorzaakt door dooi in de bovenloop, los en werd met de hoogwatergolf in 36 uur tijds
afgevoerd tot voorbij de bruggen over het Hollands Diep. Daar de afvoerwegen op Nederlands gebied
praktisch geheel vrij waren, werden ijs en water ongehinderd en zonder het veroorzaken van schade of
overstromingen afgevoerd.
i)e opruiming van het ijs in de wateren rond Dordrecht verliep vlot. De Maas was omstreeks 9
maart geheel ijsvrij. De laatste ijsbrekers werden op 15 maart naar Rotterdam teruggezonden en de beide
rijksijsbrekers ,,Christiaan Briinings” en ,,Jan Blanken Jz.” voltooiden het werk.
Behalve de beide rijksijsbrekers waren voor de gehele duur of voor latere perioden in dienst gesteld
de ,,Siberie”, ,,Spitsbergen”, ,,Canada” (in 1942 ,,Spitsbergen ’’geheten), ,,Denemarken” (voormalig
,,Duitsland”), ,,Noorwegen”, „Zwit8erland”, ,,1’rankrijk”, ,,Binge”, ,,Haringvliet”, ,,IJssel”, ,,Zijpe”,
,,Spaarne”, ,,Waar’, ,,Eem” en ,,Amster’ van de Ned. Stoomsleepdienst v/h van P. Smit Jr. te Rotter¬
dam en de ,,Van Hogendorp” van de N.V. Sleepdienst v/h Joseph Roelofs te Rotterdam.
Bijzondere zorg vereiste de noodpijler in de verkeersbrug over het Hollands Diep, waar de tijdelijke voorzieningen door omstandigheden nog aanwezig waren. Gedurende de eerste vorstperiode werd
alleen des daags bij de noodpijler gepatrouilleerd. Daar deze waakdienst slechts gedurende ten hoogste
10 uur per etmaal kon functioneren, werd gezocht naar een verbetering van deze onbevredigende toestand. De beschikking kon worden verkregen over een zestal schijnwerpers, die dienst hadden gedaan
bij nachtelijk werk voor de Dienst Droogmaking Walcheren. Ter weerszijden van de noodoverspanningen konden 3 schijnwerpers worden aangebracht met gezamenlijk vermogen van 2500 Watt, waardoor
op de met ijs bedekte rivier een be\Tedigende verlichting werd verkregen, zodat de wachtdienst ge¬
durende 24 uur kon worden gedaan.
Op de reparatiewerf te Dordrecht werd met grote voortvarendheid aan het herstel van de tijdens
het ijsbreken beschadigde ijsbrekers gewerkt. Wegens de grote bezwaren, verbonden aan de reis naar
Dordrecht van beschadigde ijsbrekers, die vaak moeten worden gesleept, zijn enkele ijsbrekers te Nij¬
megen in een aldaar liggend dok hersteld, waartoe deskundig personeel met materieel overkwam.
§ 16.

KUNSTMATIGE IJSOPRUIMING OP DE BENEDENRIVIEREN

De ijsopruiming op de benedenrivieren stond onder leiding van de rijkshavenmeester te Rotterdam.
De Noord en de Lek werden zover mogelijk gebroken, waarmede bereikt werd, dat het ijs op NederRijn en Lek bij het invallen van de dooi ongehinderd afgevoerd kon worden.
De Oude Maas bij Spijkenisse en bij Barendrecht werd in de derde vorstperiode niet opengehouden
wegens de daar aanwezige bruggen, die een ernstig beletsel vormen voor de ijsafvoer. De Nieuwe Maas
is de gehele ijsperiode bevaarbaar gebleven.
In de eerste vorstperiode werd de Lek beneden Vreeswijk opengehouden door ijsbrekers en de
geringe scheepvaart. In de tweede vorstperiode werd dit gedeelte van de rivier gebroken en drijvende
gehouden. In de derde periode werd, behalve het gedeelte tot Vreeswijk, ook gebroken op de NederRijn, waar kmr 872 werd bereikt.
De Noord, de Dordtse Kil en de Hollandse IJssel moesten door broken drijvende gehouden worden.
De Maas zette zich in de eerste ijsperiode vast tussen Hedel en Lith. De scheepvaart was hier 7
dagen gestremd, terwijl in de tweede vorstperiode nergens vast ijs op deze rivier voorkwam. In de derde
periode reikte het vaste ijsdek op de Maas van Hedel tot Mook.
Gebruik werd gemaakt van de volgende ijsbrekers:
Aantal breekdagen:
IJsbreker I.53
IJsbreker II.51
Rembrandt.50
Schiedam.42
Erasmus.57
Pampus.43
Urk.50
IJsploeg.28
Tollens.
5
Eirimpenerwaard.
6
Maas.
2
Mark.
2
Thorbecke .
1
Vrede.
1
Totaal aantal breekdagen: 391
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Van Rotterdam uit werden geregeld tochten ondernomen op de reeds genoemde vaarwegen, waarbij vaak, vooral in het begin, assistentie verleend moest worden aan vast geraakte schepen. Het ijsbreken ging, vooral in de derde vorstperiode, gepaard met grote moeilijkheden.
IJsdammen
Op 1 januari 1947 bleek het ijs 300 m boven kmr 953 vast te zitten tot op de grond. Deze dam
werd gebroken door de ijsbreker ,,Rembrandt”.
Een ijsdam, die zich vanaf kmr 945,500 4ot kmr 944,500 bevond, werd op 3 januari opgeruimd.
Deze dam had een breedte van ongeveer 60 m en was vanaf de bodem tot hot hoogste punt zh 3% m
hoog. Het broken was hier zeer moeilijk omdat ter plaatse zeer weinig water stond.
De 4de februari bevonden zich bovenstrooms Vreeswijk tot benedenstrooms Culemborg kmr
940,400, drie zware ijsdammen. Doordat zich achter de ijsdammen een zandbaiik had gevormd, raakten
de ijsbrekers meerdere malen de grond en was dus voorzichtigheid geboden, temeer omdat er tevens een
sterke stroomversnelling plaats had.
Op 12 februari werd het restant van deze ijsdammen verder opgeruimd. Op deze datum werd tevens
bij kmr 935,600 een ijsdam van ± 600 m lengte aangetroffen over de voile breedte van de rivier. De
ijsdam was niet bijzonder zwaar en kon betrekkelijk gemakkelijk worden opgeruimd. Ook werd op 12
februari bij kmr 936,200 een ijsdam aangetroffen, waarvan het broken niet al te veel moeite opleverde.
De 13de februari werd bij ± kmr 924 een ijsdam aangetroffen van ongeveer 1 km lengte, terwijl
het ijs van de bodem reikte tot 1,75 m boven water. De waterstand bovenstrooms van de dam was onge¬
veer 1 m hoger dan benedenstrooms er van. Daarbij kwam nog de grote moeilijkheid, dat het zand zich
benedenstrooms van deze dam had opgehoopt, waardoor het manoeuvreren zeer bemoeilijkt werd
en het gevaar bestond, dat de boten elkaar zouden beschadigen.
Op 15 februari werd deze dam voor 2/3 gedeelte opgeruimd. Peiling wees uit, dat boven de zanddrempel slechts 1,60 m water stond, behoudens een smalle geul langs de linkeroever, waar 2,10 m water
werd aangetroffen. Door de ontstane stroomversnelling moest in de geul met de grootste omzichtigheid
worden gewerkt. De 16de februari werd het restant opgeruimd. Door de buitengewoon lage waterstand
geraakte de ijsbreker ,,Pampus” aan de grond. Door de vier overige ijsbrekers van het konvooi werd de
,,Pampus” weer vlotgetrokken. Door de sterke stroom duurde dit zb 1% uur.
Op 17 februari had zich ter hoogte van Elshout een ijsdam gevormd, waar de ijsbrekers niet anders
dan met de grootste Israchtinspanning door konden komen. Herhaaldelijk moest een aanloop worden
genomen om een geul te maken. Bij Krimpen a/d Lek werd op 18 februari een ijsdam over een afstand
van zb 1 km lengte aangetroffen. Hierin werd een slop van 50 a 60 m gemaakt. Twee brokers zijn hiermede van 8.45 uur tot 11.30 uur bezig geweest. Boven de dam was het ijs minder zwaar.
De 19de februari werd bovenstrooms van Krimpen a/d Lek een ijsdammetje opgeruimd.
Op 23 februari werd bij kmr 947,300 een zware ijsdam ontmoet van zb 2,50 m dik aan het begin.
Benedenstrooms van deze dam had zich een zandbank gevormd, waarvan eerst veel hinder werd ondervonden. De dam werd opgeruimd tot kmr 946,700. Van de resten van deze ijsdam werd op 25 februari
zb 200 m opgeruimd.
Een tweede ijsdam werd op 26 februari aangetroffen bij kmr 946, waarvan de lengte niet te overzien was. Deze tweede ijsdam werd eveneens gedeeltelijk opgeruimd.
Vervolgens werd bij kmr 942 weer een ijsdam aangetroffen met, zoals steeds, aan de benedenzijde
een zanddrempel.
Vrijdag 28 februari 1947 werd begonnen met het opruimen van de ijsdam bij kmr 942. Spoedig
bleek, dat dit een der meest moeilijke ijsdammen was, welke tot nu waren ontmoet. ledere vierkante
meter moest worden geraakt om hem los te krijgen. Bovendien bleken de afgebroken stukken, hoe gering
ook in omvang, als klippen aan de grond te zitten. Dit was niet alleen op de droge plaatsen het geval,
doch ook daar, waar voldoende vaardiepte was. Het restant van de ijsdam werd op 1 maart opgeruimd.
Bij kmr 940,300 werd weer een ijsdam aangetroffen van zb 300 m lengte. Ook deze werd opgeruimd.
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HOOFDSTUK 6
IJSBEZETTING LANGS DE KUSTEN VAN DE NOORDZEE,
OP DE WADDENZEE, DE DOLLARD, HET IJSSELMEER EN DE KANALEN
Een algemeen overzicht van de ijswaarnemingen geven de figuren 3, 4 en 5. In figuur 3 zijn vermeld
de data van de gehele ijsperiode van het begin van licht drijfijs tot de laatste dag, waarop ijs werd
gezien, dus de gehele periode van drijfijs en vast ijs.
In figuur 4 is aangegeven het aantal dagen, waarop ijs, hetzij drijfijs of vast ijs, is voorgekomen
(totaal aantal dagen drijfijs of vast ijs). Daarbij is rekening gehouden met het voorkomen van ijsvrije
dagen in de termijnen, aangegeven in figuur 3. In figuur 5 zijn vermeld de aantallen dagen vast ijs of,
voor zover de benedenrivieren en de Zeeuwse stromen betreft, zwaar drijfijs, waarbij de binnenvaart
was gesloten.
Een gedetailleerd overzicht van de beschikbare ijswaarnemingen van dag tot dag geeft bijlage 13.
In de verzamelkolommen rechts van de tabel is het aantal dagen vermeld:
1.

dat de scheepvaart niet werd belemmerd;

2.

dat de vaart voor kleine schepen gesloten was;

3.

dat vaart alleen mogelijk was voor krachtige schepen;

4.

dat de scheepvaart gesloten was.

De aantallen, vermeld in kolom 4, zijn dezelfde als aangegeven in figuur 5, die in de kolom: ,,totaal
aantal dagen” dezelfde als aangegeven in figuur 4.
Figuur 21 geeft een overzicht van de ijsbezetting op de belangrijkste kanalen en op enige routes
over het Ijsselmeer, hoofdzakelijk samengesteld uit de ijsberichten van de Nederlandse IJsberichtendienst van de Rijkswaterstaat.
De aantallen dagen met vast ijs of drijfijs, aangegeven in figuur 4, zijn aanmerkelijk groter dan in
de winter 1941—1942. Men ziet als totale duur globaal:
In de Waddenzee.
Noordzeekust langs de eilanden.
Westelijke kust.
Voor de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden
§ 17.

1946—1947
86
81
45
62

1941—1942
73
68
30
55

dagen.
dagen.
dagen.
dagen.

IJSBEZETTING LANGS DE KUSTEN VAN DE NOORDZEE

Te IJmuiden werden geen ijswaarnemingen verricht met betrekking tot de Noordzee. Wei werd geconstateerd, dat zich op de Noordzee en het strand ijsophogingen hadden gevormd. De scheepvaart
heeft hier echter geen hinder van ondervonden.
Langs de kusten van de Noordzee van Friesland en Groningen kwam drijfijs voor van 17 december
tot 26 december 1946 en van 4 januari tot 15 januari 1947. Dit ijs was afkomstig uit de zeegaten tussen
de eilanden. In de derde ijsperiode werd aanvankelijk een strook drijfijs waargenomen ter breedte van
rb 300 m, dat zich in de laatste week van februari had uitgebreid tot zover het oog reikte. Deze toestand duurde tot 12 maart 1947, waarop het ijs afnam en op 24 maart geheel verdwenen was.
§ 18.

IJSBEZETTING OP DE WADDENZEE EN DE DOLLARD

Het eerste ijs te Harlingen werd waargenomen op 15 december 1946 en bestond aanvankelijk uit
licht drijfijs. Als gevolg van de strenge vorst nam dit vrij snel in dikte en hoeveelheid toe, zodat op
21 december reeds velden vrij zwaar drijfijs werden gerapporteerd en de scheepvaart op Harlingen
alleen voor krachtige schepen mogelijk was. Deze toestand duurde tot 26 december 1946, waarna de
velden drijfijs onder invloed van het getij afdreven en de Wadden nagenoeg ijsvrij werden. Van 5 tot 9
januari 1947 werd wederom eerst licht en daarna zwaar drijfijs waargenomen, zodat van 6 tot 9 januari
1947 weer alleen scheepvaart voor zwaardere schepen mogelijk was. Onder invloed van het getij waren
de Wadden voor Harlingen op 13 januari 1947 opnieuw ijsvrij. Op 25 januari werd voor Harlingen opnieuw licht drijfijs waargenomen, dat snel in zwaarte toenam, zodat op 31 januari 1947 voor de derde
maal alleen scheepvaart voor krachtige schepen mogelijk was. Deze toestand duurde tot 22 februari,
waarbij zwaar vast ijs en drijfijs werd waargenomen. Op 11, 12,16en 17februari enverdervan 23 februari
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