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Voorwoord

Dit gecombineerde ijsverslag voor de winters 1963-1964 tot en met 1966-1967 geeft een documentatie
van de ijsbezetting, voor zover van belang voor de scheepvaart en de afvoer van opperwater. De documentatie bestaat uit tabellen, grafieken en beschrijvingen, voorzien van toelichtingen, beschouwingen en
verkiaringen, ten einde deze gegevens beter toegankelijk te maken ten behoeve van scheepvaart, ijsbestrijding en beheer van de openbare wateren.
Het versiag is samengesteld door de afdeling hydrometrie ter directie waterhuishouding en waterbeweging. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van het koninklijk nederlands meteorologisch instituut,
van de ijskaarten van de nederlandse ijsberichtendienst en een aantal opgaven betreffende de ijstoestand
op rivieren en kanalen.
Hoofd afdeling hydrometrie
directie waterhuishouding en waterbeweging
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ALGEMEEN OVERZICHT*
Samen vatting
Deze winter was wat de maanden december, januari en maart betreft aan de koude kant. Vier jjsperioden,.
met jjsvorming op alle vaarwegen met uitzondering van de grote rivieren. De scheepvaart ondervond vrif veel
hinder van het ifs.
November. November was een natte maand met veel zacht weer. In de periode van 1 tot 7 november
werd ons land overstroomd met vrij warme lucht, zodat de temperatuur voortdurend boven normaal was.
Vooral 5 en 6 november was het zeer zacht weer. Op 5 november steeg de temperatuur in zuid-Limburg
plaatselijk tot boven 200 C. Na veel regen en harde wind was het op 14 november zonnig en de daarop
volgende nacht koud. Hier en daar daalde de temperatuur tot om het vriespunt. Depressie-activiteit bracht weer regen en wind. De zuid-westelijke wind nam toe en werd op 18 november
stormachtig. Bij het passeren van het front viel vooral ten noorden van de grote rivieren zeer veel regen
vergezeld van onweer. Op 17 en 18 november is plaatselijk meer dan 80 mm water gevallen. Ook op de
19e bleef het hard waaien en regende het veel. De gemiddelde temperatuur was op 18 en 19 november
meer dan 6° C boven normaal.
Van 20 op 21 november naderde een rug van hoge druk uit de richting van Engeland waardoor de nacht
koud was en de temperatuur plaatselijk tot dicht bij bet vriespunt daalde. In de nacht van 21 op 22
november passeerde een koufront ons land, waarop een vrij zonnige dag volgde. Op 23 november was
het weer geheel bewolkt toen het warmtefront passeerde van een zich snel uitdiepende depressie, die ten
noorden van de Azoren was gelegen. Boven onze omgeving bleef bet weer zacht. Op 26 november was er
nog wat zon, maar plaatselijk viel ook enige regen.
In de daarop volgende, heldere nacht daa!de de temperatuur op vele plaatsen tot beneden het vriespunt,
hier en daar vroor het 2° C. Op 27 november werd de wind zwak en verander!ijk. Op vele p!aatsen ontstond mist. 's Nachts vroor het plaatselijk licht; op 28 en 29 november bleef de mist bijna overa! hangen.
Doordat de bewolking toenam, was de nacht van 29 op 30 november minder koud. De wind werd sterker
waardoor de mist verminderde.
De hoogste temperatUur Was 20.5° C te Buchten (L.) op 5 november; de laagste —2.2° C te Wageningen
op 27 november.
December. December was een zeer koude, zonnige en zeer droge maand. Op 1 december voerde oostelijke wind koude lucht naar ons land, maar bet zonnige weer hield de gemiddelde temperatuur van deze
dag nog boven normaal. In het oosten van het land daalde de temperatuur tijdens de heldere nacht van
1 op 2 december tot bij bet vriespunt. Door een sterke stijging van de luchtdruk boven IJsland en Groenland werd het grote gebied van hoge druk nog uitgestrekter en hiermede begon in ons land een tijdvak
met vorst, dat vrijwel zonder onderbrekingen tot 25 december voortduurde.
IJsperiode A. Van 2 tot 8 december werd met een oostelUke stroming droge lucht aangevoerd. 's Nachts
vroor het overal licht tot matig. Overdag kwam de temperatuur iets boven het vriespunt en was het weer
veelal zonning. Op 9 december werd de wind in ons land zwak en veranderlUk met op vele plaatsen mist,
vooral in het zuiden. De temperatuur bleef de gehele dag beneden het vriespunt; ook op 10 en 11 december.
Het weer was veelal nevelig en somber met op 11 december in het zuiden van het land hier en daar motregen.
Door het front van een kleine depressie boven de Oostzee ontstond op 13 december op sommige plaatsen
* Meteorologische gegevens zijn ontleend aan de ,,maandeijkse overzichten der weersgesteldheid",publikatie 94a van het
KNMI.
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tjdelijk dooi en viel er wat lichte sneeuw. Op 14 december bleef de temperaruur vrjjwel overal weer de gehele
dag beneden her vriespunr. In de heldere nacht van 14 op 15 december vroor her op de meeste plaatsen meer
dan 10 graden en hier en daar zelfs 15 graden.
Onder invloed van een fronr van een depressie was her weer op 16 en 17 december somber en mistig en viel
er hier en daar wat regen. De temperatuur kwam hierbif t:jdel/k boven het vriespunt. In de nachr van 17 op
18 december was er veel bewolking mer hier en daar wat lichte sneeuw. Het vroor die nachi slechts !ichr en
overdag kwam de temperaruur op de meesteplaatsen boven het vriespunr, waarbij her veelal mistig was.
Op 19 december verdreef de westelijke wind de mist en viel er in her gehele land war sneeuw. In de daarop
vo!gende nacht daalde de temperatuur boven her sneeuwdek hier en daar tot —10 C, behalve aan de kust
waar het in de nacht slechts weinig of in her geheel niet vroor.
Van 20 tot 23 december was het op vele plaatsen mistig en langs de kuststrook viel hier en daar een sneeuwbuitfe. Het vroor slechts licht. Doordat een gebied van hoge luchtdruk zich geleidelijk van Engeland naar
het vasteland verplaatste, werd ons land weer oversrroomd door koude, conrinen tale lucht. Op 23 en 24
december daalde de temperatuur op vele plaatsen tot meer dan 10 graden onder het vriespunt. In de nachr
van 24 en 25 december was de vorst op veleplaatsen nog streng.
Toen op 25 december het front van een diepe depressie ten westen van Schotland naderde, viel in de middag
de dooi in, die meteenflink doorzette met tijdelzf k wat lichte regen.
Op 26 december werd in zuid-Limburg reeds een temperatuur van 100 C bereikt, het regende toen bij het
passeren van bet front tijdelijk in bet gehele land. Van 27 tot en met 30 december kwam veel mist voor;
de temperatuur kwam alleen 's nachts enkele malen onder bet vriespunt.
De hoogste temperatuur was 12.7 ° C op 1 december te Epen (L.); de laagste 16.50 C op 15 december
eveneens te Epen (L.).
Jan uari. Januari was een zeer droge maand en daarbij aan de koude en over het algemeen ook aan de
sombere kant. De op 1 januari nog aanwezige vochtige en voor de tijd van bet jaar warme lucbt, werd
op 2 januari verdrongen door drogere lucht waarin de temperatuur in de nacht van 2 op 3 januari in bet
gehele land tot beneden het vriespunt daalde. In de nacht van 3 op 4 januari vroor het op vele plaatsen
meer dan vijf graden, terwiji de temperatuur overdag overwegend onder het vriespunt bleef. Op 5 en 6
januari viel evenwel hier en daar wat regen of motregen. Met westelijke wind werd weer vochtige en vrij
warme lucht aangevoerd. De gemiddelde temperatuur was van 6 tot en met 9 januari boven normaal.
Tot 10 januari was bet veelal nevelig of mistig.
IJsperiode B. Door een sterke stj/ging van de luchtdruk boven Scandinavië draaide op 10 januari de wind
in ons land naar het oosten, waardoor koude con tinentale lucht werd aangevoerd. Hiermede begon opnieuw
een vorstperiode, die vrijwel zonder onderbreking tot 21 januari duurde. In de nacht van 10 op lijanuari
vroor her in het gehele land; op 12 januari bleef de temperatuur ook overdag beneden het vriespunt. In
Zeeland en in het zuiden van het land viel wat sneeuw.
Hoewel op 14januari de temperatuur hier en daar enigetUd boven het vriespunt kwam, vroor het in het tjjdyak van 15 tot en met 20januari 's nachts op vele plaatsen 5 tot 10 graden. Overdag was her veelal zonnig
weer, waarbU de temperaruur vrUwel iedere dag boven her vriespunt kwam. Na een koude nacht op 21januari
drong warmere en voch tiger lucht ons land binnen, waardoor bzjna overal mist ontstond.
Op 22 januari dooide het op de meeste plaatsen. In de nacht van 23 op 24 januari kwam het nog tot
lichte vorst, maar na het passeren van het front van een diepe depressie boven noord-Scandinavië, steeg
de temperatuur op 24 januari hier en daar tot boven 5° C. Op 27 januari herstelde zich de westcirculatie.
Bij het passeren van het front van een depressie tussen Groenland en Noorwegen regende het op 28
januari in het gehele land. Het woei daarbij tijdelijk vrij bard uit westelijke richtingen. Tot het eind van
de maand wisselden opklaringen en regen zich af. Veel regen viel er in het noorden van het land.
De boogste temperatuur was 8.5° C te Kapellebrug (Z.) op 30 januari; de laagste —10.3° C te Almen
(Gid.) op 18 januari.
Februari. Februari was aan de warme en droge kant. Na het passeren van een koufront in de loop van
1 februari volgden hier en daar opklaringen. Het woei daarbij hard uit westelijke richtingen; de temperatuur was ver boven normaal en steeg op vele plaatsen tot boven 10° C. De zon liet zich weinig zien. In de
nacht van 3 op 4 februari regende het enige tijd in het gehele land, waarna met de westelijke wind drogere
en jets koudere lucht naar onze omgeving stroomde. Hierin kwamen op4 en 5 februari flinke opklaringen
voor.
Een gebied van hoge druk tussen west-Frankrijk en Groenland deed de wind in ons land vervolgens
draaien naar noordwest. Dit handhaafde zich van 6 tot 10 februari. In de nacht van 5 op 6 en in die van
10
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6 op 7 februari daalde de temperatuur tot beneden het vriespunt. Hoewel de wind noordwest bleef,
stroomde op 7 februari warme en vochtiger lucht om het hogedrukgebied heen naar onze omgeving. Op
11 en 12 februari bracht depressie-activiteit vrij veel regen (plaatselijk meer dan 10 mm).
IJsperiode C. Door de naar het oosten draaiende wind stroomde koude lucht ons land binnen, waarmede
een tzjdvak met vorst begon dat tot 23februari voortduurde. Op 13, 14 en 15februari daalde de temperatuur
's nachis op vele plaatsen tot meer dan 5° C onder het vriespunt. Overdag was het veelal zonnig en steeg de
:emperatuur belangrjk boven 00 C. Op 16 en 17februari viel na regen overalsneeuw. Defelle oostenwind
deed hier en daar in de noordeljke pro vincies kleine sneeuwduinen ontstaan.
Op 18 en l9februari bleefde temperatuur vrzjwel overal steeds beneden het vriespunt. De heldere nacht van
19 op 20 februari was koud met hier en daar meer dan 100 C vorst. Overdag was het zonnig en kwam de
temperatuur op sommige plaatsen boven het vriespunt. In de nacht van 21 op 22februari vroor het 5 tot 9
graden; overdag volgden opklaringen en steeg de temperatuur tot boven het vriespunt. Na een koude nacht
op 23 februari passeerde het warmtefront van een diepe depressie boven de Oceaan van het zuiden ult ons
land. De iemperatuur steeg in de middag van 23februari plaatsehjk tot 12 a 13° C, waarmede een eind aan
de vorst was gekomen.
Er volgden dagen met regen. Het tijdvak met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar duurde tot
28 februari. Op 29 februari draaide de wind weer naar het oosten, doordat een nieuw gebied van hoge
druk zich van Rusland uit naar het westen uitbreidde. Daarmede begon een nieuw tijdvak met koud
weer.
De hoogste temperatuur was 17.2° C te Oudenbosch op 25 februari; de laagste —12.7° C te Eelde op 20
februari.
Maart. Maart was een koude maand met veel sombere, maar ook enkele zonnige dagen.
IJsperiode D. Op 1 maart stroomde koude lucht naar onze omgeving en daalde de temperatuur in de
nacht van 1 op 2 maart op enkeleplaatsen tot beneden het vriespunt. Dii betekende het begin van een tijdvak
met vorst dat vrUwel zonder onderbreking tot 12 maart voortduurde. Afgezien van enkele heel lichte sneeuwbuitjes op 5 en 6 maart viel in dii tjjdvak geen neersiag.
op 3 maart bleef de temperatuur op vele plaatsen ook overdag beneden het vriespunt. In het tUdvak van 2
tot en met 5 maart vroor het 's nachts slechts enkele graden. Op 5 maart werd met een krachtige oostelUke
stroming koude en droge lucht naar onze omgeving gevoerd, waardoor er op die dag opklaringen voorkwamen. In het tijdvak van 6 tot 11 maart daalde 's nachis de temperatuur veelal tot meer dan 5 graden onder
het vriespunt. Overdag was het zonnig en liep de temperatuur steeds weer op ver boven het vriespunt.
Het weer in ons land kwam in de loop van 13 maart onder invloed van het warmtefront van een depressie ten
zuiden van Groenland. De vorst werd hierdoor tUdelUk teruggedrongen en regende het op 13 en 14 rnaart in
het zuiden en het midden van het land.
Op 14 maart werd de warme luchi door een krachtige oostel/ke wind uit het land verdreven, waardoor de
temperatuur in de nacht van 14 op 15 maart op vele plaatsen tot beneden het vriespunt daalde. Hiermede
begon opnieuw een tijdvak met vorst en veelal zonnig weer, dat tot 19 maart voorduurde. 's Nachts daalde de
temperatuur hier en daar tot beneden —5° C, maar overdag stegen de thermometers steeds weer tot boven
het vriespunt. In de middag van 19 maart, ben het warm tefront van een depressie ten westen van lerland
naderde, begon het van het zuiden uit be regenen.
Tot 27 maart viel er veel regen en kwam op vele plaatsen mist en nevel voor. Op29 maart ontstond boven
ons land opnieuw een oostelijke stroming, waardoor de nevel werd verdreven en wolkenveldenuit Duitsiand
werden binnengevoerd. Een kleine depressie boven de Noordzee veroorzaakte vooral op 30 maart overal
regen met hier en daar natte sneeuw. Op 29, 30 en 31 maart was het weer somber en koud voor de tijd
van het jaar.
De hoogste temperatuur was 15.50 C te Buchten op 20 maart; de laagste _9.4° C te Almen op 9 maart.
Een overzicht van de winter geeft figuur 1, waarin is opgenomen een grafische voorstelling van de voornaamste meteorologische gegevens De But.
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1963-1964

Gemiddeld waren de maanden november 1963 en februari 1964 warmer dan normaal. De gemiddelde
temperatuur van de maanden december 1963 en januari en maart 1964 was lager dan normaal.
Een overzicht van de maandelijkse afwijkingen van de over een tijdvak van 30 jaren (1931-1960) berekende normale waarden geeft onderstaand staatje:
maand

Den Helder

Eelde

De But

Vlissingen

Vliegveld
z.-Limburg

gemiddelde
van deze
5 stations

november 1963
december 1963
januari
1964
februari 1964
maai-t
1964

1.7
-3.2
-1,0
0.7
-2.5

2.1
-4.3
-1.0
0,9
-2.6

2.4
-4.1
-1.1
1.5
-2.3

1.9
-3.5
-1.3
0.8
-2.1

3.1
-4.2
-1.3
2.0
-2.3

2.5
-3.9
-1.1
1.2
-2.4

Afwijkingen in graden Celsius van de gemiddelde maandelijkse temperatuur

Een gedetailleerd overzicht van het aantal vorst- en ijsdagen voor de vijf hoofdstations wordt weergegeven in onderstaande tabel:
weerstation

november 1963
vorstusdagen dagen

december 1963 januari 1964
februari 1964
maart 1964
totaal
vorstijsvorstusvorstvorstijsijsvorst- usdagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen

Den Helder
Eelde
DeBilt
Vlissingen
Vliegveld
zuid-Limburg

0
0
2
0

0
0
0
0

18
26
26
21

5
11
11
5

14
19
18
17

4
7
4
2

11
15
13
6

3
5
2
1

16
18
17
13

0

0

27

12

23

6

13

1

15

2
1
1
0

59
78
76
57

14
24
18
8

2

78

21

-

Overzicht van het aantal vorst- en ijsdagen
(vorstdag: minimumtemperatuur onder 00 C)
(ijsdag : maximumtemperatuur onder 00 C)
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IJSBEZETTING EN SCHEEPVAARTMOGELIJKHEDEN
In figuur 2 is het globale verloop van de winter voorgesteld door de kromme van de gemiddeide temperaturen en door de kromme van de dageiijkse minimumtemperaturen voor De Bitt. Deze zijn ontleend aan
figuur 1.
MAART

10

DprJS EN/OF VAST US OP PET USSELETEEP
OPLFUS EN/OF VaST 5 OP CE KNPALEN
ON'SUS EN/OF VAST US OP I-PT VESIMEMEEP
DPtFJS EN/OF VAST IS OP SE Z1JAASCN 'SN SE PUN U'J OIJITSLAPO

figuur 2 Het verloop van de winter 1963-1964

De minimumtemperaturen kwamen in november 1963 alleen te De Bitt op 27 en 28 november (respectievelijk —0.6 en —0.2° C), beneden het vriespunt. Op2 december begon de temperatuur te dalen. De eerste
vorstperiode (ijsperiode A) was hiermede begonnen. Het eerste ijs werd gemeld op 6 december en wel
van het Veluwemeer. De ijsvorming vond nog maar langzaam plaats. Op iO december kwam ook ijs
voor op de Friese vaanvegcn, in het Zwarte Meer en langs de zuidelijke oever van het IJssetmeer. Op
deze datum was de scheepvaart op het Veluwemeer praktisch al gestremd. De ijsvorming breidde zich
geteidelijk uit, waardoor op 14 december vrijwel op al de kanalen in de provincies Friesiand, Groningen,
Drente en Overijssel ijs voorkwam. In het zuideijk gedeette van het IJsselmeer kwam toen ook vrij veel
ijs voor.
Werden op 14 december te De But en te Beek (Zuid-Limburg) minimumtemperaturen gemeten van
respectievelijk —10.3° C en —11.7° C, op 15 december waren deze minima respectievelijk —12.0° C en
—13.4° C. Van de kanalen in Noord-Brabant en in Noord-Hoiland werd op 15 december ijs gemeld,
terwijl nu overal op het IJsselmeer us voorkwam. Met uitzondering van de grote rivieren, de zeearmen
en het Eemskanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal en enige vaarwegen in het westen
van het land kwam op 16 december op aide overige vaarwegen ijs voor. De scheepvaart ondervond vooral op het IJsselmeer voor Amsterdam en Lemmer veel hinder van het ijs. Op de kleine kanalen in de
provincie Drente was de scheepvaart gestremd. Op 17 december werd in deze provincie het vaarverbod
ingesteld.
De vaart over het IJsselmeer was alleen mogelijk voor zeer sterke schepen. Het ijs op de Friese meren
leverde de vaart ook wet hinder op.
Op 23 december was de ijstoestand zodanig, dat atleen nog op de kanalen in het westen, midden en zuiden van het land vaart mogelijk was, ofschoon hier en daar veel tegenstand van het ijs werd ondervonden.
Op het IJsselmeer was bijna geen scheepvaart meer. Enige tankvaart werd met hulp van ijsbrekers met
moeite gaande gehouden. In de provincie Friesland werd op 24 december op alle provinciale vaarwegen
de vaart verboden met uitzondering van de vaarweg Harlingen-Stroobos met de westelijke en oostetijke
zijtak naar Leeuwarden via het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaai. In het westen,
midden en zuiden van het land begon de scheepvaart toen ook meer hinder van het us te ondervinden.
Op enige kanalen waren ijsbrekers in actie: op het Noordhotlandskanaal, op het Withelminakanaat, op
de Zuid-Willemsvaart en op de vaarweg Harlingen-Stroobos-Groningen. Toen op 26 december de mini-

14

1963-1964

mumtemperatuur vrijwel overal in het land boven het vriespunt kwam, begon het ijs op de kanalen weer
vrij snel afte nemen, vooral in bet westen en zuiden van het land. Reeds was op 29 december op de grote
vaarwegen weer vaart mogelijk, hoewel bier en daar met hinder rekening moest worden gehouden.
Het vaarverbod in de provincie Friesland werd op 30 december ingetrokken. Op de laatste dag van bet
jaar 1963 kwam alleen nog op het IJsselmeer, in de provincies Friesland en Drente ijs van betekenis voor.
Op de eerste werkdag in het jaar 1964 waren feitelijk al de kanalen in ons land weer goed bevaarbaar.
Op deze dag werd ook bet in de provincie Drente geldende vaarverbod ingetrokken. Op bet IJsselmeer
bleven ijs en ook mist de vaart belemmeren. Op 6 januari 1964 was de vaarroute Amsterdam-Ketelmond
weer bevaarbaar. Op 12 januari was het ijs praktisch van al de kanalen verdwenen en beyond zich op het
IJsselmeer hier en daar nog bijeengeschoven drijfijs. Dezelfde dag moest echter weer worden gemeld, dat
men met het opnieuw vormen van ijs rekening diende te houden.
De vorst was opnieuw ingevallen (ijsperiode B). Al de volgende dag werd van de kanalen in de drie
noordelijke provincies weer ijs gemeld en nam het ijs op het IJsselmeer snel toe. De vaart via de Oranjesluizen leverde moeite op. Van de kanalen in de kop van Noord-Holland werd op 15 januari opnieuw us
gemeld. Op 16januari werd de vaart via de Drentse Hoofdvaart en het Oranjekanaal verboden. Reeds op
17 januari waren alle Nederlandse kanalen en het IJsselmeer voor de tweede maal overdekt met ijs. In de
provincie Friesland werd wederom een vaarverbod ingesteld. Het Prinses Margrietkanaal met de zijtakken naar Sneek en Grouw en het Van Harinxmakanaal vielen niet onder dit verbod. Ook voor de
scheepvaartwegen Vollenhove werd een vaarverbod ingesteld. Op 18 januari 1964 leverde bet ijs op de
grote kanalen in het westen en zuiden van het land in het algemeen nog maar weinig hinder op. In het
noorden was de vaarweg vanaf Lemmer in de nchting Leeuwarden en Groningen nog wel mogelijk, zij
het in konvooi. Op het IJsse!meer was op deze dag alleen vaart in konvooi mogelijk voor sterke schepen
met behuip van ijsbrekers. Op 22 januari kwam de minimumtemperatuur in het gehele land weer boven
het vriespunt. Dit was al direct van invloed op de ijstoestand, want reeds op 23 januari werd in het
zuiden en bet westen van het land op de kanalen nog maar weinig hinder van het ijs ondervonden. In het
noorden was, vooral wat de provincie Groningen betreft, een aanmerkelijke verbetering te constateren.
Het in de provincie Friesland en ook voor de scheepvaartwegen Vollenhove geldende vaarverbod werd
op 23 januari 1964 weer ingetrokken.
Het vaarverbod voor de kanalen in de provincie Drente werd op 27januari opgeheven, met uitzondering
van bet Noord-Willemskanaal (hiervoor was op 14januari het vaarverbod ingesteld). Op 28 januari werd
ook dit vaarverbod ingetrokken. Op deze dag was op al de kanalen weer vaart mogelijk.
Op het IJsselmeer kwam nog veel ijs voor en was dit vooral voor de vaarweg Amsterdam-Lemmer zeer
hinderlijk. Door de wind werd het op het IJsselmeer aanwezige ijs in oostelijke richting gedreven, zodat
op 30 januari bet westelijke deel praktisch ijsvrij werd. Vooral Lemmer ondervond veel hinder; vaart
was daar alleen mogelijk voor krachtige schepen in konvooi en met hulp van een ijsbreker. Het heeft nog
enige dagen geduurd voordat ook hier de ijstoestand verbeterde. Dit betekende evenwel nog niet bet
einde van de winter, want op 13 februari viel de vorst voor de derde maal in (ijsperiode Q. Hierdoor
kwam op 19 februari weer ijs voor op de kanalen in het noorden van het land en op het IJsselmeer. In het
merengebied in bet zuidwesten van de provincie Friesland ondervond de vaart weer veel binder. Bovendien trad last op met de koelwatercirculatie door de vorming van grondijs. Deze ijsperiode was van veel
minder betekenis dan de twee voorafgaande. Nadat ook nog enig ijs was verschenen op de kanalen in de
kop van Noord-Holland en een enkel kanaal in het zuiden, breidde het zich niet verder uit. Dit neemt
niet weg dat de scheepvaart veel hinder van het ijs ondervond, vooral op het IJsselmeer. Op 28 februari
was praktisch overal het us weer verdwenen.
Op 7 maart verscheen ten vierde male in deze winter us voor Amsterdam en op het Ve!uwemeer (ijsperiode D). Op 9 maart manifesteerde het ijs zich op de kanalen in de provincies Friesland en Drente, in het
zuidoosten van de provincie Groningen en het IJsselmeer. Het leverde nagenoeg geen hinder voor de
scheepvaart op, beha!ve op de zuidelijke vaarroutes van het IJsselmeer en op het Veluwemeer. Reeds
spoedig trad er verbetering op in de ijstoestand, zodat op 14 maart op de kanalen geen ijs meer voor15
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kwam. Wel beyond zich op het IJsselmeer voor Amsterdam en Den Oever nog bijeengeschoven drijfijs.
Van veel betekenis was dit niet. Het duurde nog tot 21 maart voordat op IJsselmeer en Veluwemeer het
ijs geheel verdwenen was, waarmede de winter zich precies aan de kalender hield.
Een overzicht van de ijsbezetting en scheepvaartmogelijkheden op de kanalen is dag voor dag aangegeyen in figuur 3.
In figuur 4 is een overzicht gegeven van de ijstoestand dag voor dag voor een aantal IJsselmeerstations en
voor de Waddenzee.
Langs de Noordzeekust is geen ijs voorgekomen, terwiji op de zeearmen geen ijs van enige betekenis is
opgetreden. Hier en daar is in een haventje van enige lichte ijsvorming sprake geweest.
Op de grote rivieren in Nederland is in deze winter geen ijs voorgekomen.
Dit geldt ook voor de Rijn in Duitsiand. Wel is ijs voorgekomen op de zijrivieren van de Rijn in
Duitsiand. Vanaf 19 december 1963 tot en met 5 februari 1964 werden hiervan ijsmeldingen uit Duitsland ontvangen. Dc meldingen hadden betrekking op de Lahn, de Main, de Moezel, de Neckar en de
scheepvaartweg Kleef—Rijn.
De scheepvaart op de Lahn was gestremd vanaf 21 december 1963 tot en met 2 januari 1964 en van 20
tot en met 30 januari. Het duurde evenwel nog tot 3 februari voordat de vaart weer normaal plaats kon
vinden.
Op een gedeelte van de Main was de scheepvaart reeds op 19 december 1963 gestremd. Na 5 februari
1964 was de Main weer ijsvrij.
Hoewel op de Neckar enige dagen ijs is voorgekomen, heeft dit de scheepvaart niet gestremd en maar
weinig hinder opgeleverd. Vanaf 20 december begon zich op de Moezel en de scheepvaartweg Kleef—Rijn
enig ijs te vormen. Op 24 januari 1964 was het ijs op beide vaarwegen weer verdwenen. In deze periode
is de vaart niet gestremd geweest. Het ijs heeft in het algemeen geen hinder van betekenis opgeleverd.
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WERKING IJSBERICHTENDIENST
Binnenvaart Nederland
De berichtgeving voor de binnenvaart in Nederland is in werking geweest van 6 december 1963 tot en
met 5 februari 1964, van 19 tot en met 28 februari 1964 en van 7 tot en met 21 maart 1964. In deze tijdvakken zijn 33 ijskaarten uitgegeven.
Dagelijks werden 689 ijskaarten verzonden, waarvan:
228 aan abonnees,
252 aan publikatie-adressen,
209 aan dienstinstanties.

Grote rivieren in Nederland en de Ryn met de zUrivieren in Duitsiand
Hiervoor is de berichtgeving in werking geweest van 19 december 1963 tot en met 8 januari 1964. IJskaarten hiervoor zijn niet uitgegeven.

IJsberichtgeving per radio en pers
IJsberichten ten behoeve van de radio-nieuwsdienst en pers werden verstrekt vanaf 12 december 1963
tot en met 6 februari, 10 en 13 februari, vanaf 19 tot en met 26 februari en vanaf 8 tot en met 11 maart
1964. In totaal 71 dagen.
De berichten werden omgeroepen bij de nieuwsuitzending van 18.00 uur (op zon- en feestdagen te 17.50
uur).
Internationale ijsberichtgeving voor de zeevaart
Deze berichtgeving is de volgende tijdvakken in werking geweest:
24 tot en met 29 december 1963,
15 tot en met 24 januari 1964,
20 tot en met 23 februari 1964.
De berichten werden uitgezonden via Scheveningen-radio en hadden betrekking op:
Delfzijl
- Eems,
Harlingen - Waddenzee.
overzicht van de uitgezonden berichten

datum
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stations
Delfzijl

Harlmgen

24 december 1963
25 december 1963
26 december 1963
27december1963
28 december 1963
29 december 1963

3 5 0
3 5 0
340
340
000
000

000
322
3 5 2
010
xxx
000

15januari1964
16januarj 1964
I7januarj1964
I8januari 1964
I9januari1964
20januari 1964
21 januari 1964

250
2 5 0
330
330
330
340
3 5 2

020
120
320
3 22
322
322
xxx

1963-1964

datum

stations
Delfzijl

Harlingen

22januari 1964
23januari1964
24januari 1964

340
340
000

xxx
000
000

20 februari 1964
21 februari 1964
22februari1964
23februari1964

3 5 0
3 5 0

000
100
100
000

350

000

Op 28 december 1963, 21 en 22januari 1964 was wegens zeer dichte mist voor het station Harlingen geen
waarneming mogelijk.
verkiaring van decWercode:
ijstoestand

ontwikkeling van het ifs

scheepvaartmogelijkheid

0 blank water

0 ijstoestand onveranderd

0 scheepvaart niet belemmerd

I nieuw gevormd us, ijskristallen,
sneeuw- of ijsbrij, pannekoekijs of
ijskorst

I ijstoestand begint beter te worden

I scheepvaart voor ijzeren of
stalen motorschepen niet belemmerd; voor houten schepen,
welke niet tegen us zijn beschermd, gevaarlijk

2 ijstoestand wordt slechter

2 scheepvaart voor motorschepen
met gering vermogen moeilijk,
gevaarlijk voor zwak gebouwde
schepen

2 licht vast ijs of voos
dikte

us, 5-15 cm

us komt in beweging

3 verspreid drijfijs, hoogstens 5/8 van
de wateroppervlakte bedekt met
ijsschotsen

3

4 dikke ijsbrij, sterke opeenhoping van
ijsbrij of pannekoekijs, waarin geen
beweging meer is

4 ijs verspreidt zich of drijft weg

5 zwaar vast i, meer dan 15 cm dikte

5

6 zwaar drijfijs, meer dan 5/8 van de
wateroppervlakte bedekt met ijsschotsen

6 ijs vriest tezamen

6 scheepvaart alleen mogelijk met
behuip van ijsbrekers

7 aaneengesloten drijfijs, de gehele
wateroppervlakte bedekt met usschotsen

7 ijs drijft samen

7 ijsbrekers geven alleen huip aan
schepen die speciaal zijn versterkt

8 zwaar opeengepakt drijfijs, pakijs
of velden zwaar dnjfijs

8 waarschuwing voor ijswallen

8 scheepvaart tijdelijk gesloten

9 open vaargeul langs de kust

9 waarschuwing voor kruiend

x ijstoestand onbekend (by. wegens
slecht zicht)

x geen gegevens bekend

3 scheepvaart alleen mogelijk voor
sterk gebouwde schepen met flunk
motorvermogen

us neemt toe

4 ijsbrekerhulp in geval van nood
beschikbaar
5 scheepvaart is zonder ijsbrekerhuip mogelijk in gebroken geul

us

9 scheepvaart gesloten
x geen gegevens bekend

De gebruikte code is die, welke is samengesteld door de ,,Commission for Maritime Meteorology of the
World Meteorological Organisation (WMO)" te Genève. Zij wordt gebruikt in: Finland, Zweden,
Polen, Noorwegen, Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek en Nederland.
De berichten omvatten de ijstoestand en de bevaarbaarheid van de in het overzicht genoemde havens
met hun toegangen.
Dagelijks werd van de berichten een afschrift toegezonden aan dienstinstanties te Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Helsinki en Hamburg.
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IJsbezetting en scheepvaartmogelijkheden op de kanalen, winter 1963-1964

fignur 3

december 1963

januari 1964

I

1 februari 1964

8

23I
Groningen, Friesland, Drente, Overijssel

.

a.

IJSPERIODE A

IJSPERIODE B

Grate kanalen

1. Eemskanaal
1LP.LDJ
2. Van Starkenborghkanaal
B C B B B D D D D ELF rikL!H 1iLQL
B
3. VaarwegGroningen-Lemmer .....
FFMMMMM1MMPP.i~ P1P
B D 0 0 G GGG'GG G G G
4. VaarwegGroningen-Staveren
5. Van Harinxmakanaal:
Harlingen-Leeuwarden ........ BBBBBjBBBBBBBBD1-1jHFF'DDDBB
Leeuwarden-Fonejacht
LF FF E FFFFHHFFFFFDDDDDDD B B B
! P
6Houkesloot
7. Meppelerdiep ............
QQM.G.OtDDAA
ELcLFJIEQ
8. Zwarte Water ............ F Ci FI.FrF F G E 0 L G.GD D B A
9. Willemsvaart ............
.

:

:

:

:

.

:

.

:

BB

f

BBBBEBBDDGFDDDBE
B.

CGH E D A

A

i

I

1 T

I

BBBBBBBDLDDBBB
DD FFFF FFFFFDDDD B B B

LL

F.F ID.B
2P

QFJFD

G F F 0 G 0 G FFF F D

B

C

,

91 O

11 !12 l13 J14 l1516

IJSPERIODE D

B B B O

FG G 0 GIG D

I

BBBB
DDD EEfB 0
.1Q
F

B B
B B A
BA
B B A

BA

B B C C 0
B B B B

BDFGFFFDDDDB

BccccccdMMMMMMMMMMMMMcGGcccccBQ .

b.Overigekana!en

IJSPERIODEC

CGMMMMMlMlMMM:MMMrM F4F4P

:

O.Twentekanalen ..........

J

DDiIMLLL H JDD

maart 1964

-C-C

GGGIG

MMMMMGGGCCCCBABGGGGCBBIOC

BBBIBBLA

Noord-Hofland, Zuid-Holland, Ufrecht,
Gelderland

L

a.

Grote kanalen

1 Noordzeekanaal
.

2.Zaan

3. Noordhollands kanaal

I

4. Balgzandkanaal

5. Noorderbuitenspaarne en zijkanaal C
6a.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Gouda: Amstel-Drechtkanaal, Aar
kanaal, Gouwe en Hollandse lissel
6b.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Leidschendam: Schinkel, Ringvaart
v.d. Haarlemmermeerpolder, Ziji, RunSchiekanaal, Delftse Schie en Delftse

C D F I FG F F D ID D D ID 0

F E D D 0

C C B B 00BBDH K C

C B .F i E F F B F G G 0 G B A

F E J. G G M M M M F J

BB B B B B B A

F4F

B BI B B B B B B B A

D B B B J Q G G G G G G 0 F J _B B B B 0

F G 0 G G U 0 0 F F F F _B B 0

Vliet ...................... BBBBBBBLDGGGFFFDDDBB.BBO

BFGGGGGDDDDDBBO

.

geen ijsvorming
L&C.C.C.F
geen ijsvorming
geen ijsvorming

Amsterdam-Rijnkanaal
8. Merwedekanaal .................C B A
9. Kanaal door Voorne
10. Hartelkanaal
C B A
1. Afgedamde Maas
[2. Kanaal van Sint-Andries
3. Maas-Waalkanaal
7.

•c

b. Overige kanalen

I

I

I

I

geen ijsvorming

F

FF

J

C 0

Y ..FJ B B B A
B B B B B A

C
Cc

D

c i D 11 B 0

B

F B B B A

GGGGG

G

B B B B A

B

GGGGGQF}DPC0
Verkiaring van de lettercode:

:. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

A blank water
B licht drijfijs
C licht vast ijs
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middeLzwaar opeengepakt drijfijs
F middelzwaar drijfijs in geul of slop
G middelzwaar vast us
H zwaar verspreid dnjfijs
K zwaar opeengepakt dnjfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast ijs
N ijsdam of kruiend ijs
0 verdwijnend ijs, niet meer hinderlijk

a. Grote kanalen

1.
2.
3.
4.

Kanaal door Waicheren
Kanaal door Zuid-Beveland
Kanaal Gent-Terneuzen
Axelse Sassing

5.Donge

.

.

.

geen ijsvorming
geen ijsvorming
geen ijsvorming
geen ijsvorming

................... BBBB0

BBBDBA

BBQA

BBBCBBA
C D Dci DD D B B A

6.Markkanaal.................CBBBBDLCDDDGDDBBBBBB
C D 0 CLC B K E E B B
7. Wilhelminakanaal ..............0 G F B B C
8. Zuid-Willemsvaart:
B
Engelen-Helmond
B B B BBBDI
G F
Helmond-Maastricht
B B B B B B B DG 0 FLB B B
G E BJ
9. Kanaal Wessem-Nederweert
D B B A
B B DP D B
10. Julianakanaal
b. Overige kanalen

CCEFBIQQGGGGIBBA

B I G 1 D D _B B A
B B cJL_
B B A
B B A

I

geen letter betekent blank water

MMMGGGCCMGGDDDDA

BCCBA

goed bevaarbaar
vrij goed bevaarbaar
moeilijk bevaarbaar
onbevaarbaar
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IJstoestanden op het IJsselmeer en de Waddenzee. winter 1963-1964
december 1963

waarnemingspunt
IJsselmeer

fiuur 4

______________________________________

januari 1964

I121 8 12110 I11 1 12 13

i1l
IJSPERIODE A

.

I

februari 1964

311112131415

IJSPERIODE B

E

I maart 1964

h çj_12113114115116117118119120121

IJSPERIODE C

1.Lemmer ..............CGGGGGGGGGGMMMMGGGGGBEEDBBA
CBEEEEGMMMMMLLGGGEFEEEEE
2.Staveren .............. CC
B
CCMMMMMMGGKKGGA
DA
CCGGGGGMGGGGGGMMMDDDA
3.Kowerderzand..........
rn
CCCCBBDDDDMMMMMMMGGGDDDKDDDDCADDDDDGGGGGGGGGGGEEEEEEA
4.DenOever ............. CCCCBBDDDDMMMMMMMGDDDDDA
GGGGGGGGGGGGGGGGGGA
5.Medemblik .............CCBA
CMMMMMA
MEGGGGMMMMMMGGGGDA
6.Enkhuizen ............
CBGGGGGGGGMMMMGFA
B
MMMMMMGMMMMMMGGGGDA
7.Hoom ...............B
CCCCCGGGGMGMGGGGCCCCCCCCA
CCCGGGGGGGGGGGGGGCA
8.Amsterdam ............. BBDEEE
EEEEEEEEGGEEEFFDDDEA
FFKKKKKKKGGGGGEEEA
9.Hárderwijk ............. CCCGGGGGGGMMMMMMMMGGGGGDDDBCCDGDBCGGGGGGGGGGGGCCQAECA
10.Ket6lmeer(Schokkerhaven)
CCCGFFFFGMMMMMEFFFA
BBCCGEEEEEEEEB
•

GGEGGA
CCCCBA
EEEEEB
DEEEEEEFFB
B
EEEECB
GGGGGGO
CCCCCCC
EEFFEEDB
BCGGGBBA
CCCA

IJSPERIODE D
B
CCB
CCCCBBEEGGGGBA
CCA
BBCBDDBDODDDDBA
BEEEEB

Waddenzee
1. Rottumeroog ...........
2. Nieuwe Statenzijl ..........BBBBBFLLLKKKMMMGGHB
3.Delfzijl ..............BBBBBBBBBBBBBBBBBB
4.Zoutkamp .
BBBBBDDDHMMDFFBBA
5. Nieuwe Zijlen ...........BBBDDDDA
CCCFFFFEDBA
6. Oostmaho rn
7. Nieuw-Bildt
8.Harlingen
BBBDDDA
9.Kornwerderzand
BA
10.Westerland
DDBA
11.DenOever
BA
12. Den Helder (Nieuwe Diep)
B B B A
13. Oude Schild
14.Vlieland
BBBBB
15. Terschelling
B B B B B A
16. Ameland
F
B
17.Schiermonnikoog
DDDDDBBBBA
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BBLLFKMMKKKLKKKEO
DDDDDDDHHA
BDDHHLLLLHHHHDBA
CCDEEGMMMKKEEFA
E E E E B B A
B A B B B B B B A
BBDDDDDDDA
BA B BDDDDDA
HHLLBBBA
BBDDDDDA

BA

.

CCEEEEBO

CBBA

BDDBA
EDEEEEDA

BA

FFFGGA

FFA

BBDDDA
BBBBBBBA
B B D D D B B A
B B B B B B A
BBEEEEEEEDDDDDBA
geen letter betekent blank water

Verkjaring van de lettercode:

--

-

--

--

-

-

---

_ ---

- -

- -

-

--

- - - -

A blank water
B licht drijfijs
C licht vast ijs
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middelzwaar opeengepakt drijfijs
F middelzwaar drijfijs in geul of slop
G middelzwaar vast us
H zwaar verspreid dñjfijs
K zwaar opeengepakt drijfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast us
N ijsdam of kruiend us
•0 verdwujnendujs,nuet_meer hinderlijk
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IJSVERSLAG
WINTER 1964-1965

1

ALGEMEEN OVERZICHT*
Sam en vatting
Deze winter was wat betreft de maanden december en maart aan de koude kant. Er waren twee Usperioden.
Er was svorming op de meeste kanalen, het IJsselmeer en de Waddenzee. De scheepvaart ondervond enige
hinder van het ijs.
November. De gemiddelde temperatuur in november was ongeveer normaal. De maand begon met
rustig maar zeer somber weer met op vele plaatsen mist. Na enkele opklaringen vielen tijdens het passeren van een kleine depressie in bet gehele land ook buien. Ook 3 november was een dag met somber weer.
Toen op 4 en 5 november een rug van hoge druk, die zich van Schotland naar Denemarken en noordDuitsiand uitstrekte, zich langzaam naar onze omgeving verplaatste, volgden enkele opklaringen. In de
nacht van 5 op 6 november kwam het hier en daar tot vorst en ontstond mist, die zich plaatselijk de
gehele dag handhaafde. In de nacht van 6 op 7 november ontstond weer op vele plaatsen mist, die soms
zeer dicht was; daarbij vroor het plaatselijk drie graden. Dit vormde het begin van een tijdvak met in de
nacht lichte vorst dat tot 11 november duurde. Op 7 tot en met 10 november was bet zonnig waarbij de
temperatuur overdag steeg tot 4 a 8° C.
Bij het naderen van een front van een diepe depressie boven de Oceaan draaide de wind. op 11 november
naar bet zuiden. Op 12 november regende het enige tijd in het gehele land toen het front, in bet zuiden
hier en daar vergezeld van onweer, passeerde. Op 13 november begon het opnieuw te regenen tijdens
het passeren van het front van een depressie. Tot en met 17 november veroorzaakte depressie-activiteit
veel regen, harde wind met zo flu en dan onweer. Daarna draaide de wind naar noordwest waardoor
koudere en drogere lucht naar ons land werd gevoerd, met opklaringen op 18 november. In de nacht van
18 op 19 november daalde de temperatuur hier en daar tot het vriespunt; maar later viel weer wat lichte
regen en motregen en werd bet op verscheidene plaatsen mistig, toen het warmtefront van een depressie
bij IJsland naderde. Het koufront van deze depressie bracbt geen neersiag van betekenis.
Eengebied van boge druk dat boven de Golf van Biscaje was ontstaan bracht op 20 tot en met 23 november in ons land nevelig weer met nu en dan wat motregen of lichte regen; bet was hierbijzeerzacbt voor
de tijd van bet jaar. Op 24 november passeerde bet warmtefront van een depressie, die over Scandinavië
naar het oosten trok, met betrekkelijk weinig regen. Op 25 november was de gemiddelde temperatuur te
De But bij somber weer meer dan 7° C hoger dan normaal, voornamelijk een gevoig van de vrij hoge
temperatuur 's nachts.
Toen op 27 november bet front van een depressie voor de westkust van Noorwegen ons land psseerde,
werd de warme lucht uit onze omgeving verdreven. Hiermede eindigde een tijdvak met somber en veelal
zeer zacht weer dat omstreeks 12 november was begonnen. In de nacht van 28 en 29 november daalde de
temperatuur op enkele plaatsen tot beneden het vriespunt. Hier en daar vielen buien met hagel en onweer.
In Zuid-Holland werd plaatselijk meer dan 20 mm neersiag afgetapt. In de veelal heldere nacht van 29
op 30 november daalde de temperatuur plaatselijk tot —3 ° C en ontstond er mist.
De hoogste temperatuur was 15.8° C te Buchten (L.) op 14 november; de laagste —3.8 ° C te Kapellebrug
(Z.) op 10 november.
December. De maand december was aan de koude en over bet algemeen ook aan de natte kant. Behalve
hier en daar wat lichte regen en natte sneeuw was het op 1 december op de meeste plaatsen zonnig. In de
* Meteorologische gegevens zijn ontleend aan de ,,maandelijkse overzichten der weersgesteldheid", publikatie 94a van het
KNMI.
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nacht van 1 op 2 december daalde de temperatuur plaatselijk tot 5° C. Overdag was het op 2 december
mistig en koud; de temperatuur bleef de gehele dag beneden het vriespunt.
In de nacht daarna steeg de temperatuur bij het passeren van het front van een depressie die van IJsland
naar Scandinavië trok. Dit ging gepaard met storm uit noordwestelijke richting met regen en natte
sneeuw. In de nacht van 3 op 4 december vroor het hier en daar nog enkele graden. Op 5 december ging
de noordwesterstorm, die aan de kust bijna anderhalf etmaal had geduurd, liggen. Het warmtefront van
een depressie bracht op 5 december en de komende nacht regen, waarna minder koude lucht binnenstroomde. Het bleef tot 14 december somber weer met veel wind, regen en mist.
Intussen was boven de Golf van Biscaje een diepe depressie tot ontwikkeling gekomen, die in de richting
van noord-Frankrijk trok. Het front hiervan bracht in de nacht van 14 op 15 december en ook overdag
op 15 december wat regen, vooral in het zuiden en midden van ons land.
Op 18 december eindigde een tijdvak met somber weer dat omstreeks 5 december was begonnen. Dit
werd veroorzaakt doordat een gebied van hoge druk boven Schotland was aangekomen, terwijl boven
bet westelijk deel van de Middellandse zee een omvangrijke depressie lag. De wind draaide naar het
noordoosten, waarmede koudere en drogere lucht naar ons land werd gevoerd.
Op 18 december (zjsperiode A) vielen nog enkele buien, maar in de nacht van 18 op 19 december klaarde
het op en vroor het veelal enkele graden. Hiermede begon een tijdvak met aanvankelyk lichte, later ook
strenge vorst, dat tot 30 december duurde. Het gebied van hoge druk boven Schotland had zich intussen over
zuid-Scandinavië tot boven Rusland uitgebreid, waardoor koudere continentale lucht naar ons land stroomde.
Op 22, 23 en 24 december was her dan ook droog en vooral in her noorden zonnig. De remperatuur daalde
's nachts tot beneden -5° C. In de nacht van 24 en 25 en overdag op 25 december vielen sneeuwbuien. In het
tijdvak van 26 tot 29 december vroor het 's nachts hier en daar meer dan 100 C. Ook overdag bleef de temperatuur beneden het vriespunt.
Door her wegrrekken van het hogedrukgebied naar het oosten kon op 30 december het warm tefront van een
depressie ten zuiden van IJslandpasseren, gepaard gaande met regen en sneeuw. Het tUdvak met vorst was
hiermedegeëindigd. De maandeindigde met vooral in het zuiden en midden van het land veel regen en onweer.
De hoogste temperatuur was 14.00 C op 9 december te Wageningen; de laagste -12.7° C op 26 december
te Dedemsvaart en op 29 december te De But en op bet vliegveld Gilze-Rijen.
Januari. Dit was een natte maand en daarbij aan de warme en sombere kant. In de eerste drie dagen van
de maand kwamen wat buien voor, maar ook opklaringen. In de heldere nachten vroor bet op vele
plaatsen enkele graden. Een rug van hoge druk passeerde op 4 januari ons land. Het was die dag veelal
zonnig.
In de nacbt van 4 op 5 januari drong minder koude lucbt via de Noordzee binnen. Het gebied van hoge
druk verplaatste zich langzaam naar de Golf van Biscaje. Dc bewolking nam toe en de vorst werd verdreven. Op 7 en 8 januari regende bet vrij veel bij het passeren van de fronten van een depressie. Tot 18
januan werd het weer beheerst door depressie-activiteit gepaard gaande met regen en veel wind. Op 17
januari stormde bet tijdelijk uit zuidwestelijke richting.
Op 18 januari hield de buiigheid nog aan, maar tijdens opklaringen daalde de temperatuur in de nacht
van 18 op 19 januari plaatselijk tot beneden het vriespunt. Het tijdvak met zacht weer dat op 5 januari
was begonnen eindigde hiermede. In de periode van 19 tot 24 januari vroor het op de meeste plaatsen
's nachts licht, maar overdag steeg de temperatuur steeds tot boven het vriespunt. Een kleine depressie
boven de Noordzee bracht op 24 en 25 januari enige regen.
Boven Scandinavië en noord-Duitsiand was inmiddels een groot gebied van boge druk ontstaan, dat zich
op 25 januari tot over de Britse eilanden en tot aan Groenland uitbreidde. In het vlakke gebied van lage
druk boven onze omgeving viel op 26 en 27 januari nu en dan wat sneeuw, terwiji het 's nachts enkele
graden vroor. Ook overdag kwam de temperatuur nauweijks boven bet vriespunt. Op 28 januari vroor
het de gebele dag en was het op vele plaatsen mistig, terwijl er op 29 jan uari in het zuiden van het land
wat sneeuw en regen viel. De laatste twee dagen van deze maand vroor bet 's nacbts licht, maar overdag
kwam de temperatuur overal boven het vnespunt.
Dc hoogste temperatuur was 11.50 C op 17 januari tot Kapellebrug (Z.) en te Buchten (L.); de laagste
-8.9° C op 31 januari te Leeuwarden.
Februari. De maand febniari was aan de droge kant. De temperatuur was gemiddeld ongeveer normaal.
Op 1 februari voerden noordelijke winden vrij koude polaire lucht ons land binnen, met in de nachten
van 31 januarj op 1 februari en van 1 op 2 februari lichte vorst. Tijdens opidaringen steeg de temperatuur
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overdag weer tot boven het vriespunt. Het gebied van hoge druk boven de Britse eilanden breidde zich
naar onze omgeving uit, waardoor de noordelijke wind op 2 februari afnam. Op deze dag was het in
zuid-Limburg mistig en bleef het vriezen. Een front van een kleine depressie die ons land passeerde, ver oorzaakte op 3 februari hier en daar wat lichte regen. Het weer bleef tot 8 februari afwisselend, opidarend
en somber.
Op 8 februari woei het tijdelijk vrij hard uit noordelijke richtingen onder invloed van een depressie, die
van Groenland over west-Rusland naar het zuidoosten trok. In de nacht van 8 op 9 februari vroor het
op de meeste plaatsen enkele graden. Het boven de Britse eilanden gelegen gebied van hoge druk begon
zich langzaam naar bet zuiden te verplaatsen. Het zwakke front van een depressie, die op 10 februari
over de Noordzee naar midden-Rusland trok, kon hierdoor ons land passeren gepaard gaande met lichte
neersiag. Tot 16 februari werd het weer beheerst door depressie-activiteit. Er viel veel regen vergezeld
van onweer. Op 13 februari stormde het enige tijd uit noordwestelijke richting.
Op 16 februari kwam het weer in onze omgeving onder inv!oed van een nieuw gebied van hoge druk.
Hierdoor nam de buiigheid af en vroor het 's nachts weer enkele graden. Over bet a!gemeen was het vrij
zonnig en de temperatuur steeg steeds weer boven het vriespunt. Op 21 februari was het vrij koud en
somber. Op 22, 23 en 24 februari viel p!aatselijk wat !ichte sneeuw of regen. Op 25 februari volgden
weer enkele opidaringen, met in de nacht van 25 op 26 februari in vele streken vorst van meer dan 5° C.
Op de drie !aatste dagen van de maand werd het weer beheerst door koude po!aire !ucht met opklaringen,
maar ook met enkele sneeuw- en hage!buitjes.
De hoogste temperatuur was 8.0° C op 11 februari te Spijk (Gr.) en op 12 februari te Kapellebrug (Z.);
de laagste —7.5° C op 22 februari te Epen (L.).
Maart. Deze maand was aan de koude en over het algemeen aan de natte kant. In de nacht van 28februari
op 1 maart vroor het ongeveer 4 graden. Overdag steeg de temperatuur slechts enkele graden boven het
vriespunt. Na een nacht met lichte vorst bleef de temperatuur op 2 maart de gehele dag onder het vriespunt
(j/speriode B). In de heldere nachi daarna vroor het op een aantalplaatsen meer dan tien graden.
Het gebied van hoge druk had zich inmiddels naar het westen teruggetrokken, zodat zich een diepe depressie
van IJsland via de Britse eilanden naar zuid-FrankrUk kon bewegen. In onze omgeving had dit weinig invloed op het weer. De aanvoer van koude lucht duurde op 4 en 5 maart onverminderd voort, met 'snachts
vorst en overdag temperaturen tot boven het vriespunt. De neersiag in de vorm van sneeuw was van geen betekenis. In de nacht van 5 op 6 maart vroor het vzr,f tot zes graden. Op 8 maart begon het te sneeuwen en te
regenen toen het front van een depressie boven noord-Scandinavië naderde. Minder koude lucht stroomde
öns7andbihneh. -Het centrum van een gebied van hoge drdruk dat boven west-Europa tot ontwikkeling was gekomen,
verp!aatste zich op 9 maart !angzaam van het Nauw van Ca!ais naar bet noordoosten. Hiermede begon
een tijdvak van zonnig weer dat van 10 tot en met 13 maart duurde. 's Nachts heerste lichte vorst en
iedere middag was het zachter dan de vorige middag. Op 13 maart bereikte de temperatuur op ve!e
plaatsen een waarde van meer dan 15° C.
Op 14 maart werd de westcirculatie hersteld. Er volgde een periode van depressie-activiteit met vee!
regen. Op 19 maart kwam een rug van hoge druk boven Ier!and aan terwiji een depressie boven zuidScandinavië lag, waardoor koudere en drogere lucht ons !and binnenstroomde. In de nacht van 19 op
20 maart kwam lichte vorst voor. Op 20 maart begon het 's middags van het zuiden uit te regenen toen
bet front van een depressie naderde. In de nacht van 21 op 22 maart daa!de het kwik tot beneden het
vriespunt tij dens het passeren van een rug van hoge druk. Op 23 en 24 maart regende het weer tijdelijk.
Tot 28 maart kwam het weer opnieuw onder invloed van een depressie-activiteit met buien en harde
wind.
Op 28 maart ontwikke!de zich boven Frankrijk een krachtig gebied van hoge druk, dat zich !angzaam
naar het noorden bewoog. Hierdoor was het 29, 30 en 31 maart zonnig. 's Nacbts daa!de de temperatuur
op vele plaatsen tot juist beneden het vriespunt, maar overdag werd steeds een temperatuur van meer
dan 15° C bereikt met op 29 maart zelfs p!aatselijk 21 tot 22° C.
-
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-
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-
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De hoogste temperatuur was 21.6° C op 29 maart te Kapellebrug (Z.); de laagste -12.8° Cop 3 maart te
Haamstede (Z.).
Een overzicht van de winter geeft figuur 1, waarin is opgenomen een grafische voorstelling van de
voornaamste meteorologische gegevens (luchtdruk, temperatuur, neersiag, windrichting en windsnelheid) te De But.
Gemiddeld was de maand januari 1965 warmer dan normaal; daarentegen was de gemiddelde temperatuur van de maanden december 1964 en maart 1965 jets lager dan normaal.
Een overzicht van de maandelijkse afwijkingen van de over een tijdvak van 30 jaren (1931-1960) berekende normale waarden geeft onderstaand staatje:
Den Helder

maand

Eelde

De But

0.2
-0.7
1.4
0.6
-0.7

0.4
-0.6
1.0
0.1
-0.7

0.1
-0.2
1.0
0.7
-0.6

november 1964
december 1964
januari
1965
februari 1965
1965
maart

Vliegveld
z.-Limburg

Vlissingen

gemiddelde
van deze
5 stations
0.2
-0.6
1.0
0.00
-0.6

0.4
-0.8
1.0
-1.3
-0.5

0
-0.6
0.6
-0.1
-0.6

Afwijkingen in graden Celsius van de gemiddelde maandelijkse temperatuur

Een gedetailleerd overzicht van het aantal vorst- en ijsdagen voor de vijf hoofdstations wordt weergegeven in onderstaande tabel:
weerstation

totaal
maart 1965
februari 1965
november 1964 december 1964 januari 1965
vorst- usijSvorstijsijsvorstvorstvorstvorstijsusdagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen
dagen
dagen dagen

Den Helder
Eelde
DeBut
Vlissingen
Vliegveld
zuid-Limburg

2
10
7
0

0
0
0
0

9
17
17
12

2
8
5
3

9
15
13
7

0
2
1
1

6
19
16
9

0
0
0
0

11
19
14
9

1
1
1
1

37
80
67
37

3
11
7
5

7

0

16

8

12

1

18

2

12

2

65

13

Overzicht van bet aantal vorst- en ijsdagen
(vorstdag: minimumtemperatuur onder 00 C)
(ijsdag : maximumtemperatuur onder 00 C)
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IJSBEZETFING EN SCHEEPVAARTMOGELIJKHEDEN
In figuur 2 is het globale verloop van de winter voorgesteld door de kromme van de gemiddelde temperaturen en door de kromme van de dagelijkse minimumtemperaturen voor De But. Deze zijn ontleend
aan figuur 1.

IIIIIIIIII
US OP USSELMEEP
US OP VELUMEEP

I:

US OP KANAIIN

figuur 2 Het verloop van de winter 1964-1965

Hoewel de minimumtemperatuur in november zo flu en dan onder het vriespunt daalde, is er geen ijs op
de vaarwegen verschenen. In het begin van december steeg de minimumtemperatuur weer boven het
vriespunt. Opl8 december evenwel daalde zij in het noorden tot beneden het vriespunt en op 22 december
vrijwel overal in het land.
Het eerste ijs werd op 23 december (ijsperiode A) gemeld en wel zoals gewoonlijk van het Veluwemeer.
Op deze datum kwam hierin licht vast ijs voor. Op24 december werd ijs gemeld van al de kanalen in de
provincies Friesland, Groningen (uitgezonderd het Eemskanaal), Drente, het Veluwemeer en langs de
zuidelijke oever van het IJsselmeer.
Door toename van de vorst had het ijs zich op 28 december reeds uitgebreid over de meeste vaarwegen
in Nederland, behalve de grote rivieren en de Zeeuwse wateren. Op 31 december steeg de minimumtemperatuur in het gebele land weer tot boven het vriespunt. De gevolgen hiervan waren reeds direct
merkbaar in de ijstoestand op de kanalen in het zuiden en het westen van het land. Op 1 januari was bier
het ijs praktisch verdwenen.
Op de vaarwegen in het noorden van ons land handhaafde zich het ijs tot 8 januari. Op het IJsselmeer
was nog tot ongeveer 12 januari us. In het gedeelte vanaf Lemmer via Staveren tot Kornwerderzand
kwam nog enige dagen wat drijfijs voor.
Op de eerste dag van februari werd opnieuw ijs gemeld van het Veluwemeer en van bet zuidoostelijk deel
van het IJsselmeer. Op 2 februari had bet (lichte) ijs zich uitgebreid op al de vaarwegen in de provincie
Friesland en op het IJsselmeer voor Lemmer en Lelystad. Daarna nam bet vrij snel af, waardoor op 5
februari geen ijs meer voorkwam.
Op 3 maart (ijsperiode B) manifesteerde zucb wederom ijs op bet Veluwemeer en op het IJsselmeer voor
Nijkerk, Staveren, Lelystad en langs de Knardijk. De dag daarna werd van de kanalen in de provincies
Friesland, Drente en van de Noordervaart in Noord-Brabant ijs gemeld, terwiji er reeds in bet grootste
deel van bet IJsselmeer us voorkwam. Op 5 maart kwam ook ijs voor op de kleinere kanalen in het
zuidoosten van de provincie Groningen en op de Twente- en Overijselse kanalen.
Deze toestand handhaafde zich tot 8 maart op welke dag alleen nog wat licht ijs voorkwam op enige
kleine kanalen in bet noorden van bet land. Het Veluwemeer evenwel was toen nog overdekt met vast us
en langs de zuidelijke oever van bet IJsselmeer kwam nog wat ijs voor, vooral voor Muiden en Nijkerk.
Op iO maart was praktisch overal bet us weer verdwenen met uitzondering van het Veluwemeer en nog
wat drijfijs voor Muiden en Nijkerk.
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Op de kleinere kanalen was enige dagen geen vaart mogeijk, terwiji de vaart via de overige, grotere
kanalen wel hinder ondervond maar steeds doorgang heeft kunnen vinden.
Voor de Drentse kanalen was een vaarverbod van kracht van 28 december tot en met 3 januari en voor
de scheepvaartwegen Vollenhove van 28 tot en met 30 december. De vaart via het IJsselmeer ondervond
weer vrij veel hinder, vooral voor Lemmer en Kornwerderzand. In de periode van 4 tot en met 7 a 8
maart heeft het ijs, dat zich op het IJsselmeer tussen de Oranjesluizen te Amsterdam en Marken beyond,
voor de schepen met een machinevermogen beneden 100 pk hinder opgeleverd.
Een overzicht van de ijsbezetting en scheepvaartmogelijkheden op de kanalen is dag voor dag aangegeven
in figuur 3.
In figuur 4 is een overzicht gegeven van de ijstoestand dag voor dag van een aantal IJsselmeerstations en
voor de Waddenzee. Langs de Noordzeekust is geen ijs voorgekomen, terwiji op de zeearmen geen ijs
van enige betekenis is opgetreden.
Ook op de grote rivieren in Nederland en op de Rijn in Duitsiand met de zijrivieren is in deze winter geen
ijs voorgekomen.
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figuur 3

IJsbezettin en scheepvaartmo2elijkheden op de kanalen, winter 1964-1965

januari 1965
december 1964
I feb. maart 1965
ri 4! 51 6! 7' 812 3141 5 61 7' 8! 9110
5 l267 I28 L29 &31

I3

A. Groningen, Friesland, Drente, Overijssel
a. Grote kanalen

geen ijsvorming
1. Eemskanaal ............
D DD B A
D B D 0
2. Van Starkenborghkanaal
FFF 0 JYDD 3D RA
BA
3. VaarwegGroningen-Lemmer
A
F FGCC 3D
D E A
4. VaarwegGroningen-Staveren
5. Van Harinxmakanaal:
D DD B B B B B B B A
Harlingen-Leeuwarden
D 1i D 0 D 13 D D D B A
Leeuwarden-Fonejacht
FFFDDDDDDBA
6.Houkesloot .............BA
F F0 C C C C
0
7. Meppelerdiep ............ A
F F0 U A
8. Zwarte Water ............
9. Zwolle-IJsselkanaal ...........F F A
10. Twentekanalen ............B B U A
.

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc

-

-

-

C A B A C C C C

c

-

C G G G 0 CG 0 G 0 D C

b. Overige kanalen

B A
B ABBE BA
B A B B B B A
-B A B B B B A
B A B B B B A
EABBBBK
B 0 0 0 A
B A
B A
B K

BA

B. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderland
a. Grote kanalen

1. Noordzeekanaal
2.Zaan.................... BBBBA
C,
DC
3. Noordhollandskanaal
CC
4. Balgzandkanaal ..............
ëeiijsvorming
5. Noorderbuitenspaarne en zijkanaal C
6a.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Gouda: Amstel-Drechtkanaal, Aar
BA
kanaal, Gouwe en Hollandse IJssel
C
6b.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Leidschendam: Schinkel, Ringvaart
v.d. Haarlemmernieerpolder, Ziji, Rijn
Schiekanaal, Delftse Schie en Delftse
Vliet .................... C B B,A
ijsvorming
7. Amsterdam-Rijnkanaal
-geen ijsvorming
8. Merwedekanaal
geen ijsvorming
9. Kanaal door Voorne
10. Hartelkanaal ................geen ijsvorming
geen ijsvorming
11. Afgedamde Maas
geen ijsvorming
12. Kanaal van Sint-Andries
geen ijsvorming
13. Maas-Waalkanaal
-

.

(

-

D DGGUCCG F B A

b. Overige kanalen

C A

C. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
a. Grote kana/en

geen ijsvorming
1. Kanaal door Waicheren
geen ijsvorming
2. Kanaal door Zuid-Beveland
geen ijsvorming
3. Kanaal Gent-Terneuzen
4. Axelse Sassing................ geen ijsvorming
..................BBBA
5.Donge
A
6. Markkanaal................. C I
11 B A
7. Wilhelminakanaal .............. G
8. Zuid-Willemsvaart:
Engelen-Helmond ..............D B B B A
Helmond-Maastricht ............. B T B A
ifljsvorming
9. Kanaal Wessem-Nederweert
10. Julianakanaal ................ geen ijsvorming
.

.

.

-

b. Overigekanalen

Verkiaring van de lettercode:
A blank water
B Iicht drijfijs
C licht vast ijs
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middelzwaar opeengepakt drijfijs
F middetzwaar drijfijs in geul of slop

-

I

F B A
C C C C A
GCA
-- -.
jeffThtter btblan1c water
G middelzwaar vast ijs
H zwaar verspreid drijfijs
K zwaar opeengepakt drijfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast us
N ijsdam of kruiend us
0 verdwijnend ijs, niet hinderlijk

goed bevaarbaar
vrij goed bevaarbaar
moeilijk bevaarbaar
onbevaarbaar

1964-1965

IJstoestanden op het IJssehneer en de Waddenzee. winter 1964-1965
waarnemingspunt

1

december 1964
6 7 8j29 I 30

IJsselmeer

I
I31 I 1 1 2 1

figuur 4

januari 1965
31 4j

sI 61 71

81911 0111

febr. 1965
112 3 41

I
sI

IJSPERIODE A

maart 1965
3141 51 61 7

1 8 1 9 1 10

IJSPERIODE B

1.Lemmer ....................
.
CCENNNNNNGFEEBA
BBBA
BBBBA
2.Staveren ......................BDEECCCA
CABBA
3. Kowerderzand..........
rn
....... .D D E E E £ K K K F F B B A
4. Den Oever
........... ...... .D D A
F F B B B A
5. Medemblik ................... B B A
B A
6.Enkhuizen ............ .....C CGGGDO
FBFFBA
7.Hoo m ................... CCNNNNNNNNA
8.Amsterdam ............ .. A
EEEBA
FFFEBA
9.Harderwijk ...............
. B A
G GGGCCCCFDBBA
CCA.
BBBBBA
10. Ketelmeer(Schokkerhaven) ..... ..B A
G G G F F F D F D D O
C E E ED A
Waddenzee
1. Rottumeroog ...........
2. Nieuwe Statenzijl
B D D D H GG
3.Delfzijl .............. BBBA
4. Zoutkamp ............
5. Nieuwe Zijien ............... G U
6. Oostmahom............
7. Nieuw-Bildt ...........
8. Harlingen................... B
9. Kornwerderzand................ B
10. Westerland
11. DenOever ............
12. Den Helder (Nieuwe Diep) .....
13. Oude Schild . . . . . . . . . . . .
14. Vlieland .............
15. Terschelling ............
16. Ameland
17. Schiermonnikoog .........

G G FF D D A
BA

C C B B A
BA

F B
A
A

geen letter betekent blank water
Verkiaring van de lettercode:
A blank water
B licht drijfijs
C licht vast us
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middelzwaar opeengepakt drijfijs
F middelzwaar drijfijs in geul of slop
G middelzwaar vast ijs
H zwaar verspreid drijfijs
K zwaar opeengepakt drijfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast us
N ijsdam of kruiend us
0 verdwijnend us, niet meer hinderlijk

- -
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WERKING IJSBERICHTENDIENST
Binnenvaart Nederland
De berichtgeving voor de binnenvaart in Nederland is in werking geweest van 23 december 1964 tot en met
11 januari 1965, van 1 tot en met 5 februari 1965 en van 3 tot en met 15 maart 1965. In deze tijdvakken
zijn 7 ijskaarten uitgegeven.
Dagelijks werden 633 ijskaarten verzonden, waarvan:
180 aan abonnees,
245 aan publikatie-adressen,
208 aan dienstinstanties.
Ifsberichtgeving per radio en pers
IJsberichten ten behoeve van de radio-nieuwsdienst en pers werden verstrekt van 28 december 1964 tot
en met 7januari 1965, 14januari en van 6 tot en met 8 maart. In totaal 15 dagen.
De berichten werden omgeroepen bij de nieuwsuitzending van 18.00 uur.
Internationale ijsberichtgeving voor de zeevaart
Deze berichtgeving is in werking geweest van 24 tot en met 31 december 1964. De berichten werden
uitgezonden via Scheveningen-radio en hadden betrekking op:
- Eems,
Delfzijl
Harlingen - Waddenzee.
overzichf van de uitgezonden berichten:
datum

stations
Delfzijl

24 december 1964
25 december 1964
26 december 1964
27 december 1964
28 december 1964
29 december 1964
30 december 1964
31december1964

100
100
100
000
100
100
340
000

Harlingen

140

verklaring van de code:
ijstoestand

ontwikkeling van het ifs

scheepvaartmogelijkheid

0 blank water

0 ijstoestand onveranderd

0 scheepvaart niet belemmerd

1 nieuw gevormd ijs, ijskristallen,
sneeuw- of ijsbrij, pannekoekijs
of ijskorst
3 verspreid drijfijs, hoogstens 5/8
van de wateroppervlakte bedekt
met ijsschotsen
4

us verspreidt zich of drijft weg

De berichten omvatten de ijstoestand en de bevaarbaarheid van de bovengenoemde havens met hun toegangen.
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De gebruikte code is die, welke is samengesteld door de ,,Commission for Maritime Meteorology of the
World Meteorological Organisation (WMO)" te Genève. Zij wordt gebruikt in: Finland, Zweden,
Polen, Noorwegen, Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek en Nederland.
De berichten omvatten de ijstoestand en de bevaarbaarheid van de in het overzicht genoemde havens
met hun toegangen.
Dagelijks werd van de berichten een afschrift toegezonden aan dienstinstanties te Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Helsinki en Hamburg.

Hinder van het jjs

Wel hinder, maar steeds doorgang

SW
-'

IJSVERSLAG
WINTER 1965-1966

1

ALGEMEEN OVERZICHT*
Samen vatting
In de winter 1965-1966 zzfn er drie zjsperioden geweest, nI. 17 tot en met 28 november 1965 (ijsperiode A),
10 tot en met 31 januari (jjsperiode B) en 11 tot en met 23februari 1966 (ifsperiode C). In de maanden
december en maart is geen ifs opgetreden.
In de (jsperioden A en C kwam in hoofdzaak js voor op de waterwegen in het noorden van her land, op het
Ifsselmeer en hier en daar op de Waddenzee. In januari (B) kwam vrij we! op al de vaarwegen in ons land
ifs voor, ook op de zeearmen. Het ifs dat hier en daar op de grore rivieren verscheen, was van geen betekenis.
De scheepvaart heeft in deze winter vr(j veel hinder van het Us ondervonden en is op enige kanalen en op het
Ifsselmeer gestremd geweest. De tankvaart via het IJsselmeer op het traject Amsrerdam-Lemmer is vrifwel
steeds gaande gebleven met huip van :jsbrekers.
November. Deze maand was zeer koud, zonnig en over het algemeen aan de natte kant. Het front van
een diepe depressie, die op 1 november van Schotland naar zuid-Zweden trok, passeerde die dag ons
land met veel regen en wind. Het was daarbij zacht weer voor de tijd van hetjaar. Op2 november voerde
noordwestelijke wind koude lucht naar onze omgeving. Hierin kwam op 4 november verandering,
onder invloed van een gebied van hoge druk, dat zich over de Britse eilanden naar het oosten uitbreidde.
Op 4, 5 en 6 november was het zonnig, met in de heldere nachten op vele plaatsen lichte vorst. Overdag
kwam de temperatuur niet hoger dan 10 tot 13° C.
Op 7 november werd betrekkelijk warme lucht uit de subtropen naar onze omgeving gevoerd. Dit kwam
doordat een depressie van de Golf van Biscaje naar zuid-lerland trok. Het was vrij zonnig en de temperatuur liep in Limburg op tot 20° C. Tot 12 november was het wisselvallig weer.
Ifsperiode A. Doordat boven Scandinavië een uitgestrekt gebied van hoge druk tot ontwikkeling was
gekomen, werd koude droge lucht naar ons land gevoerd. Vooral 14, 15 en 16 november waren zeer koude
dagen waarbj/ de temperatuur ook overdag op vele plaatsen beneden het vriespunt bleef. In de nacht van 15
op 16 november werd hier en daar een temperatuur beneden —10° C gemeten. Op 17 november werd het
tifdvak met vorst in het zuiden en in het midden onderbroken. Het front van een depressie die van het Kanaal
naar lerland trok, kwam boven het noorden van ons land tot stilstand. Er viel vrif veel neersiag, veelal in de
vorm van sneeuw. Overdag steeg de temperatuur plaatselk tot boven 5° C; 's nachts vroor het nog slechts
op enkele plaatsen. Op 20 november verplaatste de vorstgrens zich weer naar het zuiden. In de heldere nacht
van 21 op 22 november kwatn het op enkele plaatsen tot strenge vorst. Op 24 november werd de vorst verdreven toen het front van een depressie, die van Schotland over de Noordzee naar Denemarken trok, met
veel wind en met sneeuw en regen ons land passeerde.
Tot het einde van de maand bleef het weer onder invloed van depressie-activiteit. Op 29 en 30 november
stond er een zware storm tengevolge van een zeer diepe depressie die dicht langs de kust trok en op de
Noordzee bleef liggen. De luchtdruk te Dc But daalde tot de uitzonderlijk lage waarde van 965 mb.
De hoogste temperatuur was 20.2° C te Buchten (L.) op 7 november; de laagste —13.3° C te Eelde op
16 november.
December. Deze maand was zeldzaam nat en aan de sombere kant met daarbij veel zacht weer.
De diepe depressie die eind november in onze omgeving zware storm had veroorzaakt, trok op 1 december in noordoostelijke richting weg. Er vielen die dag nog verscheidene buien, gepaard gaande met hagel
* Meteorologische gegevens zijn ontleend aan de ,,maandelijkse overzichten der weersgesteldheid", publikatie 94a van het
KNMI.
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en onweer. In de heldere nacht van I op 2 december daalde de temperatuur tot om het vriespunt, maar op
2 december regende het toen het front van een depressie ons land passeerde. Daarna was het twee dagen
buiig.
Toen op 5 december een depressie in noordoostelijke richting over ons land trok, viel er veel neersiag in
het zuiden en midden van ons land gepaard gaande met een korte storm. Dc temperatuur was daarbij
enige tijd 12 a 13° C, terwiji in de noordelijke provincies niet meer dan 6 a 7° C werd gemeten.
Tot 13 december bleef het weer onder invloed van depressie-activiteit met veel regen en een zware storm
uit het noordwesten. Op 13 december trok een kleine depressie over ons land, waarbij tijdelijk vrij warme
lucht werd aangevoerd. Op 14 en 15 december volgden enkele opklaringen, waarbij het 's nachts in het
zuidoosten tot lichte vorst kwam. Daarna viel weer veel neersiag. Het weer was zacht voor de tijd van
het jaar.
De warme lucht was op 20 december verdreven en de temperatuur daalde weer tot ongeveer bet normale
niveau. Tot 26 december wisselden neersiag en opklaringen elkaar af. Op deze dag volgden langdurige
opklaringen, maar vielen er ook enkele hagelbuien toen krachtige noordelijke winden koude lucht naar
ons land voerden.
In de nacht van 26 op 27 december vroor het op de meeste plaatsen; 27 december was een koude en in
het zuiden veelal mistige dag. In de volgende nachten vroor het licht. Toen in de avond van 29 december
het front naderde van een diepe depressie ten zuiden van IJsland, begon het hevig te sneeuwen, gepaard
gaande met veel wind. In de loop van de nacht ging de sneeuw in regen over, waardoor op 30 december
het sneeuwdek spoedig verdween, mede als gevoig van de stijging van de temperatuur. De laatste dag
van ditjaar eindigde met regen in het gehele land.
De hoogste temperatuur was 13.9 ° C te Buchten (L.) op 5 december; de laagste —4.6° C op het vliegveld
Gilze-Rijen op 27 december.
Jan uari. Deze maand was aan de koude en een weinig aan de droge kant.
Het front van een vrij diepe depressie, die op 1 januari ten westen van Schotland lag, bracht in het gehele
land veel regen met daarbij zacht weer voor de tijd van het jaar. Het woei de eerste twee dagen van
januari hard uit westelijke richtingen.
JJsperiode B. In de nacht van 3 op 4januari vroor het op vele plaatsen licht. Boven west-Europa was inmiddels een gebied van hoge druk tot ontwikkeling gekoinen. De wind draaide naar het oosten en hiermede
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begon op 5januari een tijdvak met vorst, dat tot omstreeks 20 januari duurde. 's Nachts vroor het twee tot
acht graden en overdag kwam de temperatuur meestal weer enkele graden boven het vriespunt. Op io
januari viel hier en daar in het noorden en midden van het land wat lichte sneeuw. Op 11 januari vroor het
overdag 3 tot 50 C, met daarbO zonnig weer. Op 12 en 13 januari sneeuwde het in het gehele land. Tijdens
opklaringen in de daarop volgende nacht daalde de temperatuur plaatseljk tot -10 C. Overdag, op 14
januari, bleef de temperatuur overal beneden het vriespunt. Op 15 en 16januari viel er sneeuw. In de nacht
van 16 op 17 en van 17 op 18januari vroor het in zuid-Limburg meer dan vjftien graden, terwiji de temperatuur overdag, op 1 7januari, niet boven -10° C uitkwam. Tot op 20januari hield de vorst aan.
Op 21 januari begon het in vrj/wel het gehele land te dooien. Het front van een betrekkelUk kleine depressie
boven het Engelse Kanaal trok met regen, die ijzel tot gevolg had, over ons land. In het uiterste noorden van
het land bleefhet die dag nog vriezen. Op 22januari kwam ook hieraan een einde en steeg de temperatuur
plaatselUk in het zuiden en midden van het land reeds weer tot +6 ° C.
Het weer had verder een wisselend karakter. Gedurende de laatste drie dagen van januari was het zacht
voor de tijd van hetjaar, tengevolge van zuidelijke winden die betrekkelijk warme lucht aanvoerden.
De hoogste temperatuur was 13.4° C te Venlo op 30; de laagste -17.0° C te Beek (L.) op 18 januari.
Februari. Februari was aan de natte en aan de warme kant, en vooral in het zuiden bovendien te
somber.
Het zachte maar veelal sombere weer, waarmede de maandjanuari eindigde, zette zich voort in februari.
IJsperiode C. Op 7 februari drong achter het front van een depressie, die van zuid-Scandinavië naar
Rusland trok, zeer koude lucht het noorden van ons land binnen. Dit ging gepaard met regen en sneeuw.
In de nacht van 7 op 8februari daalde de temperatuur in de noordelijkeprovincies tot enkele graden onder het
vriespunt. Ook overdag op 8februari, bleefhet daar koud en viel vrj veel regen en sneeuw bij een temperatuur onder het vriespunt, waardoor zich ijzel vormde. In het zuiden van het land werd op 8februari daarentegen een temperatuur boven 100 C bereikt; aldaar viel veel regen.
op 9 februari drong de koude lucht verder naar het zuiden op, waardoor het uiterste zuidoosten vrij bleef
van ijzel. Vooral in het noorden woei daarbzj eenfelle oostenwind. Ook op 10, 11, 12 en 13februari bevondde
grenslzjn tussen vorst en dooi zjc/z boven het zuiden van ons land. Vooral op 12 februari vie! vee!neerslag,
meest'in de vorm van sneeuw. 's Nachts vroor het op de meeste plaatsen meer dan vjfgraden en overdag
b!eefde temperatuur bjjna overal beneden het vriespunt.
Op 14 en 15 februari hield in het noorden de lichte vorst aan en schommelde in het zuiden de temperatuur
om het vriespunt. Op 16 en 17 februari was het vrd zonnig en in de heldere nachten vroor het plaatselijk
negen graden. Opl7februari kwam de temperatuur bverdag vrzjwël ñèrgènsboiTen hefvriespunt en in de
daarop volgende nacht vroor het in het noordoosten van het land plaatselijk zelfs zestien graden. In het tUd yak van 14 tot en met 18februari vie! geen neersiag van betekenis.
Op 18 februari verplaatste de vorstgrens zich weer in noordelUke rich ting. Bij het passeren van een front
van een depressie boven de Oceaan regende het op 19februari in het gehele land. In het gebied ten noorden
van de grote rivieren gebeurde dit b/ een temperatuur beneden het vriespunt, waardoor ijzel ontstond met op
vele plaatsen mist.
Op 20 februari regende het plaatselijk en steeg de temperatuur veelal tot boven 10° C. Tot het einde van
de maand bleef het daarna zeer zacht voor de tijd van het jaar.
De hoogste temperatuur was 15.6° C te Buchten (L.) en Maastricht op 25 februari; de laagste -15.8° C te
Eelde op 18 februari.
Maart. De maand was somber en aan de natte kant met een normale gemiddelde temperatuur.
Na een heldere nacht, waarin de temperatuur veelal tot onder het vriespunt daalde, nam de bewolking op
2 maart toe, toen het warmtefront van een depressie bij IJsland naderde. Tijdens het passeren van dit
front regende het op 3 maart enige tijd in het gehele land.
Op 4 maart breidde een gebied van hoge druk zich van het westen uit over ons land. Na een viii koude
nacht ontstond op 5 maart in vrijwel het gehele land mist, die in tal van streken bijna de gehele dag bleef
hangen.
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In de nacht van 5 op 6 maart kwam het plaatselijk tot lichte vorst. Op 7 en 8 maart was het in de morgen
op vele plaatsen mistig. Overdag, op 9 maart volgden langdurige opklaringen, maar op 10, 11 en 12
maart viel er veel neersiag met een harde wind uit noordwestelijke richting.
Intussen was ten westen van de Britse eilanden een gebied van hoge druk aangekomen, waaromheen
koudere lucht het land binnenstroomde. Op 13 en 14 maart was het dan ook koud voor de tijd van het
jaar. De eerste twaalf dagen van de maand waren boven normaal geweest. Op 13 maart nam de buiigheid
af en in de heldere nacht van 13 op 14 maart vroor het plaatselijk vijf graden.
Tot 19 maart was het weer afwisselend mistig en regenachtig. Een uitloper van een hogedrukgebied dat
boven de Britse eilanden tot ontwikkeling was gekomen, strekte zich op 19 maart tot boven zuid-Scandinavië uit. De hiermede aangevoerde vrij koude, maar droge lucht bracht in ons land op 19 en vooral op
20 maart zonnig weer met 's nachts plaatselijk meer dan vijf graden vorst.
Nadat dit gebied van hoge druk zich naar het zuidwesten had teruggetrokken, passeerde op 21 maart het
zwakke front van een depressiebodem de Oostzee met slechts weinig neersiag. In de nacht van 25 op 26
maart kwam het tot lichte vorst.
De laatste dagen van deze maand stonden onder invloed van depressie-activiteit met harde wind. Op 27
maart storm uit het zuidwesten gepaard gaande met hevige rukwinden, onweer, hagel- en sneeuwbuien.
Na wat lichte vorst in de nacht van 29 op 30 maart eindigde deze maand met buiig weer.
De hoogste temperatuur was 14.3° C te Epen (L.) op 8 maart; de laagste -5.3° C te Haamstede (Z.) op
20 maart.
Een overzicht van de winter geeft figuur 1, waarin is opgenomen een grafische voorstelling van de voornaamste meteorologische gegevens (luchtdruk, temperatuur, neerslag, windrichting en windsnelheid) te
De But.
Gemiddeld waren de maanden december 1965 en februari 1966 warmer dan normaal; daarentegen was
de gemiddelde temperatuur van de maanden november 1965 en januari 1966 lager dan normaal. De
gemiddelde temperatuur van de maand maart 1966 was vrijwel normaal.
Een overzicht van de maandelijkse afwijkingen van de over een tijdvak van 30 jaren (1931-1960) berekende normale waarden geeft onderstaand staatje:

Den Helder

maand

Eelde

De But

-4.1
0.9
-0.4
0.5
0.7

-3.2
1.5
-1.3
2.3
0.2

-3.1
0.8
-1.8
0.3
1.0

november 1965
december 1965
januari
1966
februari 1966
1966
maart

Vliegveld
z.-Limburg

Vlissingen

gemiddelde
van deze
5 stations
-3.1
1.2
-1.4
1.9
0.4

-2.6
1.6
-1.9
4.6
-0.7

-2.5
1.4
-1.6
1.8
0.9

Afwijkingen in graden Celsius van de gemiddelde maandelijkse temperatuur

Een gedetailleerd overzicht van het aantal vorst- en ijsdagen gedurende november tot en met maart
voor de vijf hoofdstations geeft onderstaand staatje:
weerstation

Den Helder
Eelde
DeBilt
Vlissingen
Vliegveld
zuid-Limburg

november 1965 december 1965 januari 1966
vorstvorstusvorstusijsdagen dagen
dagen dagen
dagen
dagen

totaal
vorstdagen

dagen

us-

12
19
16
8

2
8
3
0

0
10
7
0

0
0
0
0

22
23
19
13

9
13
10
8

12
13
11
6

7
8
6
1

1
9
12
0

0
0
0
0

47
74
65
27

18
29
19
9

13

5

6

0

17

11

5

0

10

0

51

16

Overzicht van het aantal vorst- en ijsdagen
(vorstdag: minimumtemperatuur onder 00 C)
(ijsdag maximumtemperatuur onder 00 C)
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maart 1966
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vorstusvorstusdagen dagen dagen dagen

IN (rnb)
HEPLEID TOT ZEENIVEAIJ
-

GRADEN CELSIUS

MILUMETERS

WINDRICHTING

rn/sec

1965-1966

OZOzOO

N

Q2QQQ'°°

rq
5)
U

I

I
I-

fl5AIN337 101 CI3ld3H

(qw) N.

SflIS13-N0V80

5813INI11I1

GNIJ.HDWQNIM

s/w

55

45

2

IJSBEZETTING EN SC}IEEPVAARTMOGELIJKHEDEN
In figuur 2 is het globale verloop van de winter voorgesteld door de kromme van de gemiddelde temperaturen en door de kromme van de dagelijkse minimumtemperaturen voor De But. Deze zijn ontleend aan
figuur 1. Tevens is aangegeven de duur van de ijsbezetting op de voornaamste wateren.
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196511966
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figuur 2 Het verloop van de winter 1965-1966

Op 12 november 1965 daalde de minimumtemperatuur beneden het vriespunt. Dit had tot gevoig dat op
15 november (ijsperiode A) het eerste ijs van deze winter op de binnenwateren verscheen en wel op de
kanalen in bet zuidoosten van de provincie Groningen, op de meeste kanalen in de provincie Drente, op
bet Veluwemeer en langs de zuidelijke oever van het IJsselmeer.
Het ijs breidde zich langzaam uit en op 17 november werd ook ijs gemeld van de Friese vaarwegen. Door
bet oplopen van de temperatuur was op 20 november het ijs op bet IJsselmeer weer nagenoeg verdwenen,
terwiji ook de Drentse kanalen ijsvrij waren.
De dag daarna nam het ijs weer toe, waardoor het Prinses Margrietkanaal in Friesland reeds moeilijk
bevaarbaar was. Op 22 november werd er toe overgegaan de eerste ijskaart van dit winterseizoen uit te
geven en werd tevens het eerste ijsbericht aan de radio-nieuwsdienst en aan het ANP verstrekt.
Op 23 november beyond zich op al de vaarwegen van de drie noordelijke provincies ijs en overal op het
IJsselmeer. Deze toestand handhaafde zich tot en met 25 november. De temperatuur was inmiddels flunk
gestegen. Het ijs op de vaarwegen nam daardoor weer af en op 3 december was bet ijs geheel verdwenen.
In deze ijsperiode heeft de ijstoestand enige dagen vrij veel hinder voor de scheepvaart opgeleverd. Voor al op de Friese meren in het zuidwesten van de provincie was dit het geval. Op het IJsselmeer heeft de
scheepvaart in deze ijsperiode niet veel hinder van bet ijs ondervonden. Op de Hoogeveensevaart is een
vaarverbod van kracht geweest van 23 tot en met 25 november 1965.
In de maand december is de minimumtemperatuur slechts enige dagen onder het vriespunt geweest
zonder ijsvorming tot gevoig te bebben.
In het begin van januari begon het weer Iicht te vriezen. Dit zette enige dagen door. Op 10 januari 1966
(ijsperiode B) werd weer ijs gemeld van de kanalen in het noorden van het land, hier en daar op bet
IJsselmeer en op het Veluwemeer. De ijsvorming ging vrij snel. Op ii januari kwam ook reeds ijs voor
op de kanalen in de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. Op deze dag ondervond de scheepvaart op de kanalen in Friesland, Groningen en Drente reeds veel hinder van bet ijs.
Op 17 januari was de ijstoestand zo toegenomen dat op deze dag al de kanalen in bet land en het IJsselmeer overdekt waren met ijs. Ook op de Waddenzee en op de Zeeuwse wateren kwam drijfijs voor.
Inmiddels was op22 januari de temperatuur tot boven het vriespunt gestegen. Hierdoor trad op 25 januan een lichte verbetering op in de ijstoestand, die zich ook in de daarop volgende dagen voortzette. Op
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3 februari kwam geen ijs meer voor op de vaarwegen. In deze tweede ijsperiode heeft het ijs vooral in het
noorden van het land en op het IJsselmeer veel hinder voor de scheepvaart opgeleverd.
Op de Drentse kanalen was van 12 tot en met 30 januari een vaarverbod van kracht. Op de scheepvaartwegen Vollenhove was dit bet geval van 14 tot en met 30 januari 1966.
Toen in de nacht van 7 op 8 februari de temperatuur in de noordelijke provincies tot enkele graden onder
het vriespunt daalde, begon de derde ijsperiode van deze winter (ijsperiode Q. Op 10 februari werden
de eerste ijsmeldingen ontvangen van de kanalen in Friesland en de Waddenzee. De vorst hield aan,
zodat op 18 februari de kanalen in de drie noordelijke provincies, Noord-Holland en bet IJsselmeer overdekt waren met ijs. Ook in de Waddenzee kwam vrij veel drijfijs voor.
De temperatuurstijging op 19 februari had tot gevolg dat het ijs op de vaarwegen weer vrij snel afnam.
Op 24 februari was het ijs zo goed als verdwenen, waarmede een definitief einde was gekomen aan de ijstoestand in deze winter. Ook in deze periode ondervond de scheepvaart vrij veel hinder van het ijs.
Met ingang van 12 februari werd voor de kanalen in de provincie Drente een vaarverbod ingesteld. De
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aanleiding hiertoe was in hoofdzaak te wijten aan de onmogelijkheid de bruggen te openen. Met uitzondering van het Noord-Willemskanaal werd het vaarverbod op 21 februari weer opgeheven. Op 22
februari werd ook het vaarverbod voor het Noord-Willemskanaal ingetrokken. Ook op de vaarweg van
Almelo naar Coevorden leverde het openen van de bruggen moeilijkheden op, waardoor de scheepvaart
hier gestremd was van 12 tot en met 15 februari.
Een overzicht van de ijsbezetting en scheepvaartmogelijkheden op de kanalen is dag voor dag aangegeyen in figuur 3.
In figuur 4 is een overzicht gegeven van de ijstoestand dag voor dag van een aantal IJsselmeerstations,
voor de Waddenzee en voor de zeearmen. Langs de Noordzeekust is geen ijs voorgekomen.
Op de grote rivieren in Nederland is in deze winter van 17 tot en met 26 januari sprake geweest van lichte
ijsvorming. In hoofdzaak op de Bergse Maas en de Amer. Ook kwam enig ijs voor op de Afgedamde
Maas, de Nieuwe Merwede, de Nieuwe Maas, de Hollandse IJssel, de Brielse Maas en het Spui. Het ijs
was evenwel van geen betekenis. Op 22 januari werd op de Bergse Maas een ijsoverdekking van 5110
geconstateerd. Daarna nam het ijs weer vrij snel af. Bij de stuw te Lith is ook enige dagen van ijsvorming
sprake geweest. Dit leverde maar weinig hinder op.
Op de Rijn in Duitsiand en de zijrivieren is in de periode van 17 tot en met 26januari 1966 ijs opgetreden.
Op de Rijn kwam van 19 tot en met 23 januari licht drijfijs voor zonder evenwel hinder voor de scheepvaart op te leveren. Op een gedeelte van de Moezel en de Main is enige dagen zodanige ijshinder opgetreden, dat de vaart gestremd was. Op de Lahn is de vaart geheel gestremd geweest van 17 tot en met
24 januari. Op de Neckar is enig licht ijs voorgekomen.

In elkaar geschoven pannekoekjis
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IJsbezetting en scheepvaartmogelijkheden op de kanalen, winter 1965-1966
november 1965

dec.

I

lianuaril966

figuur 3

februari 1966

_____

A. Groningen,Friesland,Drente,Overgssel

IJSPERIODE B

IJSPERIODE A

IJSPERIODE C

a. Grote kanalen

1.Eemskanaal
2. VanStarkenborghkanaal
3. VaarwegGroningen-Lemmer
4. VaarwegGroningen-Staveren
5. Van Harinxmakanaal:
Har1ingenLeeuwarden .......
Leeuwarden-Fonejacht
6.Houkesloot
7.Meppelerdiep
8. Zwarte Water
9.Zwolle-IJsselkanaal
10. Twentekanalen
b. Overige kanalen

E
B BDE ETE E E Djp B
B BDG G G G 0 0 GO G

B B B B B B
B B B4J)
DD DD
J
J3-BDD

aaa_]l -C

B

A
A
A

_Q D aA
DBA

DDEEE EEEDDDEB!JA
LPtDJB B BDDBA
B
F E E E E H H 1-1 LK KKM K L K E
A
LLD[G PG LPLP1H H F B B 0
F F FF LL LLLL LLILILILK F L FLF FD B A BE!HGM!K L L LLL Fp
ç
G.GIGGGIG
OG G G G G Q 3 Q ç q
B.
GGjG GiG 0 G Q
Q GJ
I
H A
BBBDDD EDDD B4B A
B B B B B B
B B B B B P
I E EEMK E LLLL FD B B
BDDJDP Ef
F
L L L 'EE F LED B
FEFFEFE.
CCGFFFGFGGFFFFDk
I
DBBBBDA
FFDDDD
B B 12 D Q FFFH

IEFEEGFI.Q

BA

BBBBBBCGGDDFBBBOOBOCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCOACGGGGGGGGGGGCBA

B. Noord-Hoiland, Zwd-Holland, Utrecht,
Gelderland
a. Grofe kanalen

1. Noordzeekanaal
2. Zaan
3. Noordhollandskanaal
4.Balgzandkanaal
5 Noorderbuitenspaarne en zijkanaal C
6a.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Gouda: Amstel-Drechtkanaal, Aar
kanaal,GouweenHollandselJssel
6b.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Leidschendam: Schinkel, Ringvaart
v.d. Haarlemmermeerpolder, Ziji, RijnSchiekanaal, Delftse Schie en Delftse
Vliet
7. Amsterdam-Rijnkanaal ........(de codeletters hebben alleen betrekking op
8. Merwedekanaal ............ het ged. Tiel-Wijk bij Duurstede)
9. Kanaal door Voorne
10. Hartelkanaal
11. Afgedamde Maas
12. Kanaal van Sint-Andries
13. Maas-Waalkanaal
b.Overfgeka,ialen

CEA

B B B B
B B D D C O F F F
D C D F F G D L H
CFGFFGGGG
B C
C
1 1.

I

B B B B A
F F F D D D B A
K K K L F F E D D D 0 A
GGGGGGGFDOA
F F FDDDD B A

C C C F G G G G G G 0 G G G 0 G FD D D A

BCCGGGGGGGGGGGGFDDB BA
B B DI D D F K 1K K K H B B A
B B B E F E U M LMM M M M B B B B 0 A
B B B B G F GG G FFDD B A
B B B B A
BCCDGGGGFFFFFDBOA
C B B B B tA
B D L L L D D B B B B A

çGGFGFGGOGGGGGGGFFFBBBOA

C. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
a. Grate kanalen

1. Kanaal door Waicheren
2. Kanaal door Zuid-Beveland
3. Kanaal Gent-Terneuzen ......
4. Axelse Sassing
5.Donge
6. Markkanaal
7. Wilhelminakanaal
8. Zuid-Willemsvaart:
Engelen-Helmond
Helmond-Maastricht
9 KanaalWessemNederweert
10.Julianakanaal
b. Overige kanalen

C B A
GFFGMMGBA

B B F F F D A
B B E D F C B A

C C C C C G G G G G G G G G D B A
BDDDDDELLLQOA
C B C D C C G D GIG G G C F D A
E E E EGG GMM!MMMM G ED 0 A
I

B E E E1 1DD EE G GGDD D _B B B B B A
B B E D D D G G G G G G G G D M K D D D A
cGGG G GLc
BA
BEFHHKKHHHHHHHHBA

BCDGGGGGGGGGGGGçDDDDBBA
geen letter betekent blank water

GCGGGGGBBA
Verkiaring van de lettercode:
A blank water
B licht drijfijs
C licht vast us
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middelzwaar opeengepakt drijfijs
F middelzwaar drijfijs in geul of slop
G middelzwaar vast ijs
H zwaar verspreid drijfijs
K zwaar opeengepakt drijfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast us
N ijsdam of kruiend us
0 verdwijnend us, met meer hinderlijk
goed bevaarbaar
viij goed bevaarbaar
moeilijk bevaarbaar
onbevaarbaar
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IJstoestanden op het IJsselmeer, de Waddenzee en de zeearmen, winter 1965-1966
.

waamemmgspunt

november 1965

I

januari_1966
!

IJsselmeer

figuur 4

2{ 8

IJSPERIODE A

1.Lemmer ....................... BBBBBBBBB
2.Staveren .......................BCABA
3.Kornwerderzand.......... ........
BEAEBBEA
4.DenOever
E
5.Medemblik
CA
6.Enkhuizen
BA
7.Hoom .......................CCA
8.Amsterdam ............ ........
BCA
CDEA
9.Harderwijk
ECEEA
10.Ketelmeer(Schokkerhaven)
.

.

I16 I 171819

O 1

februari 1966
5 6 27 8 29 301311 11213110111112113114115 1 16

IJSPERIODE B

maart

IJSPERIODE C

BBCBBBCCCA
BBBCGGGGGIKKKKKKDEFFFFBBA
BBGGGMMMMMMMMMMMMDDDBA
BBBA
ECCCGDA
BCA BBGGMMMMMMMMMMMMMGGE
DBBGBCBGGEGGEGGHEEEEBBA
B
BBGGMMMMMMMMMMMMMGA
B B G G F G G G G G E G A
EGGGGGMMMMMMMMMMMMMGA
BGGGGGGGGGDBA
BDGGGGMMMMMMMMMMMMMMCBBO
CCGFFGGGGGFF
BEEGGGMMMMMMMMMMMMMGCCDC
GGGMGMMGGH
BBBEEEEEEA
BEEHKKKKKKKKKKKKKKKKBEA
BBGGGGMMMMMMMMMMMMMCA
CCCA
BBBBBA
BOA
CDBCCGGGGGGGGGGGGGGGBA
CA

Waddenzee
1. Rottumeroog ...........
2.NieuweStatenzijl .......... BCCC BC BD F FDO
3.Delf7ijl ......................
DDDDBA
...
4.Zoutkamp ....................BBBA
EEEBBBBA
5. Nieuwe Zijlen .......... .....
6.Oostmahorn
7. Nieuw-Bildt
8.Harlmgen
9.Kornwerderzand
10.Westerland
................... DCBBA
11. DenOever
12. Den Helder (Nieuwe Diep)
13. Oude Schild
14.Vlieland
15.Terschelling
16.Ameland
17. Schiermonnikoog
.

B BD EKOMMMMMMMMMMMMMKOOA
DDDDEDDDDEEEDDDDEBBA
BBBDDDHHHHHLLLLLLHDDBA
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E D A
BBBBBBBBBBDDDDBBA
B B A
BBABBBBDDDDDABA
B B BD B B B B B B B B BA
BBB000CCCCGG000GCCCCCBBBA
B B B B B B B B B B B B B A
B A
B D D D D F F F F B B O O B A
BBBBBBBBBDDDDDDA
BBBBA
BBBBA
BBA
BBDDDBBA
BBBBBBBBA
B B B B BDDDDDDDDDDDD B B B B BA

CCGMMMMMMMMMMOA
BDDDDDDDA
BBFHEDLLMMHDBA
NNNMMMMMMMCBA
BRA
DDBBDBA
B B B B B B B B BA
BBFFFGGCCA
B B B B B B B B B B B A
B B D H H H A
BBEEDDDDBABA
BBBBBBBBA
BBBBBABBBBBA
CCDDDDDDDDA

Zeearmen
1. Hellevoetsluis
2. Middelharnis
3. Numansdorp ...........
4. Willemstad
5.Moerdijk
6. Ouddorp .............
7. Repart ..............
8. Brouwershaven
9.Bruinisse
10. Steenbergse Sas ..........
11. Vlietepolder
12. Zierikzee
13. Wemeldinge
14. Vere ...............
15. Vlissingen ............
16. Terneuzen ............
17. Hansweert
18. Bath (Rattekaai)

B B B D D D D D D A
BDD BA
B B C B B B A
BBBBBBBA
B B B A
BBCCCDDEEDDDFO
B B A
B B B A
D H D A

B
geen letter betekent blank water

Verkiaring van de lettercode:
A blank water
B licht drijfijs
C licht vast us
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middelzwaar opeengepakt drijfijs
F middelzwaar drijfijs in geul of slop
G middelzwaar vast ijs
H zwaar verspreid drijfijs
K zwaar opeengepakt drijfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast us
N ijsdam of kruiend us
0 verdwijnend ijs, niet meer hinderli.jk
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3

WERKING IJSBERICHTENDIENST
Binnenvaart Nederland

De berichtgeving voor de binnenvaart is in werking geweest van 15 november tot en met 3 december
1965, van lOjanuari tot en met 3 februari 1966 en van 10 februari tot en met 3 maart 1966. In deze tijdvakken zijn 30 ijskaarten uitgegeven.
Dagelijks werden 709 ijskaarten verzonden, waarvan:
214 aan abonnees,
256 aan publikatie-adressen,
239 aan dienstinstanties.
Grote rivieren in Nederland en de Rzjn in Duitsiand met de zUrivieren
Hiervoor is de berichtgeving in werking geweest van 17 tot en met 26 januari. IJskaarten hiervoor zijn
niet uitgegeven.
IJsberichtgeving per radio en pers

IJsberichten ten behoeve van de radio-nieuwsdienst en pers werden verstrekt van 22 tot en met 26 november 1965, van lOjanuari tot en met 1 februari 1966 en van 11 tot en met 23 februari. In totaal 41 dagen.
De berichten werden omgeroepen bij de nieuwsuitzending van 18.00 uur (op zon- en feestdagen te
17.50 uur).
Internationale ijsberichtgeving voor de zeevaart

Deze berichtgeving is de volgende tijdvakken in werking geweest:
11 tot en met 29 januari,
10 tot en met 24 februari.
De berichten werden uitgezonden via Scheveningen-radio en hadden betrekking op:
- Eems,
Delfzijl
- Waddenzee,
Harlingen
- Voorzaan,
Zaandam
Vlissingen-Terneuzen — WesterscheldebenedenHaflsWeert,
- Kanaal vanaf de Westerschelde bij Terneuzen,
Gent
- Schelde boven Hansweert.
Autwerpen
overzicht van de uitgezonden berichten:
datum

1966
lljan.
12
13
14,,
15,,
16
17
18
19

stations
Delfzijl

Harlingen

Zaandam

120
350
350
352
352
341
342
342
341

222
010
121
100
10 0
xxx
110
221

222

VlissingenTerneuzen

Gent

Antwerpen
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datum

stations
Delfzijl

Harlingen

Zaandam

VlissingenTerneuzen

20jan.
21
22
23
24
25
26
27
28
29

341
372
342
342
342
672
311
341
340
000

321
303
xxx
xxx
000
000
000
000
000
000

222
222
222
000

220
340
000

lOfeb.
11
12
13
14,,
15,,
16,,
17
18,,
19
20
21,,
22
23
24

1 50
332
322
323
323
333
333
333
333
333
311
310
310
310
000

122
110
xxx
322
332
232
322
323
312
000
000
000
000
000

Gent

Antwerpen

120
000
000

121
110
000

Op 17, 22 en 23 januari en op 13 februari was wegens zeer dichte mist voor het station Harlingen geen
waarneming mogelijk.
verkiaring van de cjfercode:
ijstoestand

ontwikkeling van het ifs

scheepvaartmogelzfkheid

0 blank water

0 ijstoestand onveranderd

0 scheepvaart niet belemmerd

1 nieuw gevormd us, ijskristallen,
sneeuw- of ijsbrij, pannekoekijs of
ijskorst

I ijstoestand begint beter te worden

1 scheepvaart voor ijzeren of
stalen motorschepen niet belemmerd; voor houten schepen,
welke niet tegen us zijn beschermd, gevaarlijk

2 ijstoestand wordt slechter

2 scheepvaart voor motorschepen
met gering vermogen moeilijk,
gevaarlijk voor zwak gebouwde
schepen

3 verspreid drijfijs, hoogstens 5/8 van
de wateroppervlakte bedekt met
ijsschotsen

3 ijs komt in beweging

3 scheepvaart alleen mogelijk voor
sterk gebouwde schepen met flunk
motorvermogen

4 dikke ijsbrij, sterke opeenhoping van
ijsbrij of pannekoekijs, waarin geen
beweging meer is

4 ijs verspreidt zich of drijft weg

4 ijsbrekerhulp in geval van nood
beschikbaar

5 zwaar vast ijs, meer dan 15 cm dikte

5

us neemt toe

5 scheepvaart is zonder ijsbrekerhuip mogelijk in gebroken geul

6 zwaar drijfljs, meer dan 5/8 van de
wateroppervlakte bedekt met usschotsen

6

us vriest tezamen

6 scheepvaart alleen mogelijk met
behulp van ijsbrekers

7 aaneengesloten drijfijs, de gehele
wateroppervlakte bedekt met ijsschotsen

7

us drijft samen

7 ijsbrekers geven alleen hulp aan
schepen die speciaal zijn versterkt

8 zwaar opeengepakt drijfijs, pakijs
of velden zwaar drijfijs

8 waarschuwing voor ijswallen

9 open vaargeul langs de kust

9 waarschuwing voor kruiend

x ijstoestand onbekend (by. wegens
slecht zicht)

x geen gegevens bekend

2 licht vast
dikte
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us of voos ijs, 5-15 cm

us

8 scheepvaart tijdehjk gesloten
9 scheepvaart gesloten
x geen gegevens bekend

1965-1966

De gebruikte code is die, welke is samengesteld door de ,,Commission for Maritime Meteorology of the
World Meteorological Organisation (WMO)" te Genève. Zij wordt gebruikt in: Finland, Zweden,
Polen, Noorwegen, Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek en Nederland.
De berichten omvatten de ijstoestand en de bevaarbaarheid van de in het overzicht genoemde havens
met hun toegangen.
Dagelijks werd van de berichten een afschrift toegezonden aan dienstinstanties te Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Helsinki en Hamburg.
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IJSVERSLAG
WINTER 1966-1967

1

ALGEMEEN OVERZICHT*
Samen vatting
In deze winter was er één fjsperiode ni. van 7 tot en met 12 januari 1967. In de maanden november,
december en maart is geen /s opgetreden.
De scheepvaart heeft in deze winter praktisch geen hinder van Ys ondervonden.
November. Deze maand was aan de natte en daarbij aan de sombere en koude kant.
In de nacht van 5 op 6 november werd de koude lucht, die in het begin van deze maand ons land overstroomde, verdreven. Dit gebeurde doordat het warmtefront van een depressie, die zich van Frankrijk
naar Engeland verplaatste, met betrekkelijk weinig regen passeerde. Op 6 november was het weer zacht;
de temperatuur steeg in de middag plaatselijk tot boven 19° C. Ook op 7 november duurde de aanvoer
van vrij warme lucht voort.
Hoewel op 8 november de temperatuur weer op een wat lager niveau kwam, bleef het zacht voor de tijd
van bet jaar. Op 9 november viel in het gehele land, maar vooral in het westen, veel regen. Een gebied
van hoge druk dat intussen bij de Golf van Biscaje was aangekomen, voerde op 10 november met noordwestelijke winden drogere en veel koudere lucht naar onze omgeving. In de nacht van 10 op 11 november
daalde de temperatuur plaatselijk tot enkele graden onder het vriespunt. Op 11 november was het vrij
zonnig toen het gebied van hoge druk zich verder naar onze omgeving uitbreidde. Na een nacht met
lichte vorst was het op 12 november in vrijwel het gehele land mistig en vooral in de mistgebieden was
het koud. Toen op 13 november het front van een depressie voor de kust van Noorwegen langzaam over
ons land trok, was er veel bewolking maar viel er slechts weinig neerslag. Op 14 november regende het
overal enige tijd. Dit kwam door het passeren van het front van een depressie die tussen IJsland en
Noorwegen gelegen was.
Toen de fronten naderden van een diepe depressie die van IJsland ten noorden van Schotland langs
naar de Noordzee trok, regende het op 15 november en stak een harde wind op uit zuidwestelijke richting. Op 16 november stond er een noordwesterstorm toen deze depressie zich dicht langs de Waddeneilanden naar Duitsland bewoog; op 17 november ging de storm liggen. De 18e november draaide de
wind naar het noordoosten waardoor wat koudere lucht werd aangevoerd waarin veel bewolking voorkwam. Na enige dagen van depressie-activiteit met veel neersiag daalde de temperatuur 's nachts tijdens
opklaringen tot beneden het vriespunt en ontstond in vele streken mist. Op 25 november nam de wind
uit westelijke richting toe, waardoor de mist verdween en minder koude lucht ons land binnenstroomde.
De depressie-activiteit handhaafde zich tot het einde van de maand. Op 30 november passeerde het front
van een depressie die zich van IJsland ten noorden van Schotland langs naar de Noordzee verplaatste.
Zware buien waren het gevolg, hier en daar vermengd met sneeuw en hagel. Langs de kust stond geruime
tijd een zuidwesterstorm.
De hoogste temperatuur was 19.8° C. te Buchten (L.) op 7 november; de laagste —6.8° C. te Epen (L.)
op 2 november.
December. Deze maand was zeldzaam nat en tevens aan de sombere kant met veel zacht weer.
Op 1 december en in de nacht van 1 op 2 december stormde het uit het zuidwesten. Bij het passeren van
het front van de depressie die boven de Britse eilanden lag, regende het op 2 december in het gehele land.
Na enige dagen buiig weer kwamen langdurige opklaringen voor en vroor het in het binnenland in de
* Meteorologische gegevens zijn ontleend aan de ,,maandelijkse overzichten der weersgesteldheid", publikatie 94a van het
KNMI.
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nacht van 5 op 6 december licht. Na een periode van mist, regen en veel wind viel op 12 en 13 december
in het gehele land veel neersiag, toen een diepe depressie van Engeland langzaam over onze omgeving
naar het noordoosten trok.
Op 14 en 15 december bracht een rug van hoge druk langdurige opklaringen met in de nacht in het binnenland lichte mist. Op 16 en 17 december was het weer somber met in de avond regen. Op 18 december
was de gemiddelde temperatuur te De But 6° C boven normaal toen vrij warme en vochtige lucht van de
oceaan ons land binnenstroomde. Plaatselijk regende het toen in de loop van de dag het front van een
depressie boven Scandinavië passeerde. Daarna draaide de wind naar het noorden waardoor de vrij
warme lucht weer werd verdreven.
Op 20 december kwamen opklaringen voor. In de nacht van 20 op 21 december passeerde het front van
een kleine depressie die over Denemarken naar het oosten trok. De buien gingen veelal gepaard met
hagel en plaatselijk met onweer. Op 22 december voerden westelijke winden weer warmere lucht ons
land binnen. Op 23 december passeerde het front van een diepe depressie die ten noorden van Schotland
langs naar Scandinavië trok. Het woei enige tijd hard uit westelijke richtingen. Na het passeren van het
front stroomde weer koude lucht naar ons land.
Op 25 en 26 december volgden langdurige opklaringen toen een rug van hoge druk van de Atlantische
Oceaan naar midden-Europa trok. In de nacht van 25 op 26 en vooral in die van 26 op 27 december vroor
het licht op vele plaatsen. Dc 27e december was een koude dag met nu en dan opklaringen. Op 28
december viel er wat regen toen een zwak front van een depressie bij IJsland passeerde. Op 29 december
was het weer bijzonder zacht, nadat het warmtefront van een depressie die van lerland naar de Noordzee
trok, ons land passeerde. De temperatuur steeg op de meeste plaatsen tot boven 10° C. Na het voorbijtrekken van een koufront daalde de temperatuur op 30 december, maar het bleef de laatste twee dagen
van de maand zacht voor de tijd van bet jaar. Op 31 december regende het gedurende een groot gedeelte
van de dag tijdens bet passeren van een front van een depressie, die snel van de oceaan via de Britse
eilanden naar de Noordzee trok.
De hoogste temperatuur was 11.7°C te Maastricht en Buchten (L.) op 29 december en te Philippine (Z.),
Schoondijke (Z.) en op het vliegveld Gilze-Rijen op 31 december; de laagste —5.3° C te Epen (L.) op 27
december.
Januari. In het begin van deze maand enkele dagen met felle koude. Overigens veelal bijzonder zacht
weer. Het was over het algemeen somber weer, maar aan de droge kant.
Op 1 en 2 januari werd in ons land met een harde noordwestelijke wind onstabiele lucht aangevoerd
waarin opklaringen en enkele buien voorkwamen. Op 3 en 4 januari hield de aanvoer van polaire lucht
aan en vielen regen-, sneeuw- en hagelbuien, afgewisseld door perioden met zonneschijn.
In de nachi van 4op 5januari kwam het op vele streken tot lichte vorst. Overdag op 5januari vielen sneeuwbuien; vooral daar waar de sneeuw bleef liggen, vroor het in de daaropvolgende nacht meer dan 5° C. In de
nacht van 6 op 7 januari kwam het in soinmige streken tot strenge vorst; plaatselzjk tot meer dan 15° C
onder nul. Overdag, op 9januari, stroomde in de kuststreken enige tjjd lucht van zee binnen, waardoor de
remperatuur korte tijd boven het vriespunt kwam; het was daarbij veelal zonnig. Nadat bet in de nacht van
9 op 10 januari plaatselijk nog tot strenge vorst kwam, stroomde in de loop van 10 januari uit noordehjke
richting warmere lucht het land binnen by het passeren van het front van een actieve depressie die van
Ifs/and naar Scandinavië trok.
Het weer was daarbij somber en in de kustprovincies regende het wat. Hiermede kwam een einde aan
het korte tijdvak met winterweer. Gedurende het verdere verloop van de maand was het vrijwel voortdurend zacht voor de tijd van het jaar.
Op 11 januari werd de vorst ook uit het zuiden van het land verdreven en steeg de temperatuur in de
middag plaatselijk tot boven 5° C, toen het front van een kleine depressie boven Scandinavië met wat
regen over ons land trok. Het bleef zacht weer met over het algemeen weinig zon tot het in de nacht van
16 op 17 januari helder werd en het op vele plaatsen tot lichte vorst kwam. Op 19 en 20 januari voerden
zuidwesteijke winden betrekkelijk warme lucht aan waarin flu en dan opklaringen voorkwamen. Plaatselijk werd een temperatuur van 10° C bereikt. Vervolgens stroomde op 22 januari wat minder warme
lucht ons land binnen. Na enige depressie-activiteit naderde in de nacht van 26 op 27 januari de vorstgrens
ons land in het noorden, maar met zuidwestelijke winden werd de koude lucht spoedig verdreven. Op 28,
29 en 30 januari was het bijzonder zacht. Een diepe depressie ten zuiden van IJsland deed vrij warme
lucht naar west-Europa stromen. Plaatselijk werd een temperatuur van 14°C bereikt. Op 31 januari kwam
de temperatuur op een jets lager niveau, maar het bleef zacht voor de tijd van het jaar.
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De hoogste temperatuur was 14.8° C te Epen (L.) op 29 januari, de laagste —16.3° C te Leeuwarden op
7 januari.
Februari. Deze maand bracht veel bijzonder zacht weer en was daarbij aan de natte en tevens een
weinig aan de zonnige kant.
Op 1 februari was het zacht weer voor de tijd van het jaar. Er was veel bewolking met plaatselijk regen.
De temperatuur bereikte veelal waarden boven 10° C. Toen op 4 februari, na het passeren van bet koufront van een depressie bij zuid-Scandinavië, drogere lucht ons land binnenstroomde, kwam de temperatuur op een jets lager niveau. In de heldere nacht van 4 op 5 februarj vroor het plaatselijk licht en ontstond in het binnenland veelal mist.
Intussen was een nieuw gebied van hoge druk bij de Britse eilanden aangekomen waardoor op 7 en 8
februari weer drogere lucht ons land binnenstroomde, gepaard gaande met opklaringen maar ook met
hagel- en sneeuwbuien. In de nacht van 8 op 9 februari kwam het op vele plaatsen tot lichte vorst. Op
11 februari trok het gebied van hoge druk van de Britse eilanden naar het vasteland van Europa. De wind
draaide naar bet oosten en er volgden opklaringen. In de nacht van 11 op 12 februari vroor bet op vele
plaatsen licht. Hiermede begon een tijdvak met 's nachts veelal lichte vorst en overdag over bet algemeen
een temperatuur boven het vriespunt met veel zon. Dit tijdvak met vorst duurde tot op 15 februari. Op
16 februari was het gebied van hoge druk zo ver naar het oosten weggetrokken, dat het front van een
depressie ten westen van lerland van het zuiden uit ons land kon binnendringen. Dit ging gepaard met
veel bewolking en met een stijging van de temperatuur. Hierdoor vroor bet in de nacht van 16 op 17
februari niet meer. In de heldere nacht van 17 op 18 februari vroor het licht. Op 18 februari was het
zonnig en bereikte de temperatuur veelal waarden van 10° C en meer. Tot het einde van de maand bleef
het weer zacht. Enige dagen werd het weer beheerst door depressie-activiteit. Op 24 februari was het
zonnig toen een rug van hoge druk over ons land trok. Op 25 februari was er veel bewolking bij het passeren van het front van een depressie ten zuiden van IJsland. Met zuidelijke winden werd vrij warme
lucht aangevoerd, waarin op 25 en 26 februari de temperatuur tot 12 a 13° C opliep. In de nacht van 27
op 28 februari en ook op 28 februari viel overal veel regen. Het woei daarbij hard uit westelijke richtingen.
De hoogste temperatuur was 13.6° C te Buchten (L.) en te Epen (L.) op 25 februari; de laagste —8°C te
Epen (L.) op 15 februari.
Maart. Deze maand bracht veel zacht weer en was daarbij aan de sombere en tevens aan de natte kant.
Op 1 maart was het over het algemeen vrij zonnig; bier en daar viel een bui. Het weer was daarbij zacht
voor de tijd van het jaar. In de nacht van 5 op 6 maart en ook in de nacht van 6 op 7 maart ontstond
mist die in de loop van de volgende dag optrok. Op 8 en vooral op 9 maart was het bijzonder zacht toen
van het zuiden uit warme lucht ons land binnenstroomde. Op vele plaatsen steeg de temperatuur tot
boven 15° C. In de middag en avond van 9 maart passeerde het koufront van een depressie, die van de
Golf van Biscaje over Engeland naar Schotland trok, met veel wind en weinig regen. Op 10 en 11 maart
volgden opklaringen en vielen ook verscheidene buien, hier en daar kwam bet tevens tot onweer. De
temperatuur daalde maar bleef toch boven normaal. Op 12 maart was bet zonnig toen een rug van hoge
druk ons land passeerde. Na een heldere nacht was er op 14 maart veel bewolking bij het binnenstromen
van vrij warme en vochtige lucht. Op 16 maart volgden langdurige opklaringen en in de daarop volgende
nacht kwam het op vele plaatsen tot lichte vorst. Op 17 maart was er veel bewolking en regende het bij
het passeren van een front van een diepe depressie, die van IJsland naar noord-Scandinavië trok, gepaard
gaande met veel wind. Op 19 maart passeerde het front van een depressie bij IJsland. Hierdoor regende
het in het gehele land. Het bleef tot 23 maart over het algemeen somber weer. Op 23, 24 en 25 maart was
het zonnig toen een gebied van hoge druk zich van de Golf van Biscaje naar het oosten verplaatste. Op
25 maart werd plaatselijk een temperatuur van 15° C bereikt. Daarna volgde tot het eind van de maand
buiig weer. Het was daarbij koud voor de tijd van bet jaar. In de nacht van 30 op 31 maart kwam het
plaatselijk tot lichte vorst. De maand eindigde met in het binnenland in vele streken lichte vorst.
De hoogste temperatuur was 16.6° C te Buchten (L.) op 8 maart; de laagste —1.0° C te Eelde op 17 maart.
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Een overzicht van de winter geeft figuur 1. Hierin zijn opgenomen de voornaamste meteorologische
gegevens (luchtdruk, temperatuur, neersiag, windrichting en windsnelheid) te De But.
Gemiddeld waren de maanden december 1966 enjanuari, februari en maart 1967 warmer dan normaal.
Daarentegen was de gemiddelde temperatuur van de maand november 1966 lager dan normaal.
Een overzicht van de maandelijkse afwijkingen van de over een tijdvak van 30 jaar (1931-1960) berekende normale waarden geeft onderstaand staatje:
Den Helder

maand

november 1966
december , 1966
januan
1967
februari
1967
maart
1967

-1.1
0.9
1.4
2.5
2.5

Eelde

De But

-1.5
1.0
1.8
3.0
2.2

-1.6
1.4
1.4
3.2
1.8

Vliegveld
z.-Liniburg

Vlissingen

-1.4
1.3
1.1
2.8
2.0

gemiddelde
van deze
5 stations
-1.5
1.2
1.4
2.9
1.9

-2.0
1.2
1.4
2.9
1.3

Afwijkingen in graden Celsius van de gemiddelde maandelijkse temperatuur

Eeñ gedetailleerd overzicht van het aantal vorst- en ijsdagen gedurende november tot en met maart
voor de vijf hoofdstations geeft onderstaand staatje:
weerstation
-

Den Helder
Eelde
DeBut
Vlissingen
Vliegveld
zuid-Limburg

november 1966 december 1966 januari 1967
februari 1967
vorstijsvorstvorstijsvorstusijsdagen dagen dagen dagen dagen dagen
dagen
dagen

totaal
maart 1967
vorstvorst- ijsijsdagen dagen dagen dagen

4
9
10
3

0
0
0
0

2
10
3
0

0
0
0
0

6
9
9
5

1
4
2
2

5
9
7
3

0
0
0
0

0
2
2
0

0
0
0
0

17
39
31
11

1
4
2
2

10

1

6

0

11

5

10

0

1

0

38

6

Overzicht van het aantal vorst- en ijsdagen
(vorstdag: minimumtemperatuur onder 0° C)
(ijsdag : maximumtemperatuur onder0 ° C)

-

--

--
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IJSBEZETHNG EN SCHEEPVAARTMOGELIJKHEDEN
In figuur 2 is het globale verloop van de winter voorgesteld door de kromme van de gemiddelde temperaturen en door de kromme van de dagelijkse minimumtemperaturen voor De But. Deze zijn ontleend aan
figuur 1. Tevens is aangegeven de duur van de ijsbezetting op de voornaamste wateren.
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figuur 2 Het verloop van de winter 1966-1967

Hoewel in het begin van de maand november de minimumtemperatuur tot enkele graden beneden nul
graden Celsius daalde, was er nog geen sprake van ijsvorming op de vaarwegen in ons land. December
bracht veel zacht weer en ook in deze maand trad geen ijsvorming op. Op 5 januari 1967 daalde de
minimumtemperatuur te De But tot -3° C. De volgende dagen nam de vorst toe tot 12 a 13° C beneden
het vriespunt. Dit had tot gevoig dat op zaterdag 7 januari het eerste ijs werd gemeld en wel van de
vaarwegen in Groningen, Friesland, Drente, de Noordoostpolder en van het Veluwemeer. Tevens was er
een begin van ijsvorming op het IJsse!meer. Op 9 januari had de ijsvorming zich ook uitgebreid tot de
vaarwegen in Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op ii januari steeg de minimumtemperatuur tot boven het vriespunt. Het ijs op de vaarwegen in het westen en zuiden van het land nam
daarna snel af en was op 12 januari vrijwel verdwenen. Ook in de noordelijke provincies nam het ijs
sne! af. Op 13 januari kwam alleen nog enig ijs voor op een paar kana!en in Drente, op het Ve!uwemeer
en op het IJsse!meer in de omgeving van Nijkerk. Op 15 januari kwam geen ijs op de vaarwegen meer
voor.
De scheepvaart heeft in deze periode praktisch geen hinder van het ijs ondervonden.
Medio februari kwam de minimumtemperatuur weer enige graden Celsius beneden het vriespunt. Hierdoor trad er enige dagen !icht ijs op op het Veluwemeer en hier en daar op het IJsselmeer. Na 17 februari
kwam geen ijs meer voor.
Een overzicht van de ijsbezetting en scheepvaartmogelijkheden op de kanalen is dag voor dag aangegeven in figuur 3.
In figuur 4 is een overzicht gegeven van de ijstoestand dag voor dag van een aantal IJsse!meerstations
en voor de Waddenzee. Op de grote rivieren in Neder!and, op de zeearmen en !angs de Noordzeekust
is geen ijs voorgekomen.
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IJsbezetting en scheepvaartmogelijkheden op de kanalen, winter 1966-1967

flguur 3

januari 1967
7'

81

9110111 12113

A. Groningen, Friesland, Drente, Overijssel
a. Grote kanalen
1. Eemskanaal ............. B A
2. Van Starkenborghkanaal ....... B B
3. Vaarweg Groningen-Lemmer
B D D
UT5
4. Vaarweg Groningen-Staveren
5. Van Harinxmakanaal:
Harlingen-Leeuwarden ........ B B
Leeuwarden-Fonejacht ........ B D
6. Houkesloot ............13
7. Meppelerdiep ............ B F
8. Zwarte Water ...........
9. Zwolle-Iisselkanaal ........
10. Twentekanalen ..........
.

.

.

.

B C

b. Overige kanalen

cG

B A
B B
B B
A
B B
B
0 K
-

C B B

B. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderiand
a. Grote kanalen
1. Noordzeekanaal
2. Zaan ...............
3. Noordhollands kanaal ...........D D B
4. Balgzandkanaal .............. C C B
5. Noorderbuitenspaarne en zijkanaal C
6a.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Gouda: Amstel-Drechtkanaal, Aarkanaal, Gouwe en Hollandse IJssel
cB B B
6b.Vaarweg Amsterdam-Rotterdam via
Leidschendam: Schinkel, Ringvaart
v.d. Haarlemmermeerpolder, Ziji, Rijn
Schiekanaal, Delftse Schie en Delftse
Vliet ................... CR
7. Amsterdam-Rijnkanaal
8. Merwedekanaal ..........
9. Kanaal door Voorne
10. Hartelkanaal ...........
11. Afgedamde Maas .........
12. Kanaal van Sint-Andries ......
13. Maas-Waalkanaal .........
.

-

-

C C

b. Overige kanalen

c

B B
Verkiaring van de lettercode:

C. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
a. Grote kanalen
1. Kanaal door Waicheren ......
2. Kanaal door Zuid-Beveland
3. Kanaal Gent-Terneuzen ......
4. Axelse Sassing .
..
5. Donge
6. Markkanaal .
7. Wilhelminakanaal .........
8. Zuid-Wilemsvaart:
Engelen-Helmond .......... B B B.
Helmond-Maastricht ........
9. Kanaal Wessem-Nederweert.....
10. Julianakanaal ...........
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

b. Overige kanalen

.

.........C C B
geen letter blank
water

A blank water
B licht drijfijs
C licht vast ijs
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middelzwaar opeengepakt drijfijs
F middelzwaar drijfijs in geul of slop
G middelzwaar vast ijs
H zwaar verspreid drijfijs
K zwaar opeengepakt drijfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast ijs
N ijsdam of kruiend us
0 verdwijnend us, niet meer hinderlijk
goed bevaarbaar
vrij goed bevaarbaar
moeiijk bevaarbaar
onbevaarbaar
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IJstoestanden op bet IJsselmeer en de Waddenzee, winter 1966-1967
januari 1967

waarnemlngspunt

7 81 9 10111112

I febr.
ii

lisselmeer
1.Lemmer ................BBBBB
2. Staveren .............
3. Kornwerderzand...........
B B B A
B B
4. Den Oever
.............. B B B A B
5. Medemblik ................. ..B
6. Enkhuizen ............ .... B A
7.Hoorn .................. BBA
8. Amsterdam ............
9. Harderwijk ...............0 C C B
10. Ketelmeer (Schokkerhaven) ..... C C C C B A
.

.

.

Waddenzee
1. Rottumeroog ...........
2. Nieuwe Statenzijl ..........0 F E D 0
3. Delfzijl
4.Zoutkamp ............. B B FD BA
5. NieuweZijlen ...........B B C B 0
rn
6. Oostmaho............
7. Nieuw-Bildt ...........
8. Harlingen .
9. Kornwerderzand........... B C A B A
10. Westerland
11. Den Oever ............
12. Den Helder (Nieuwe Diep) .....
13. Oude Schild .
14. Vlieland ...............B A
15. Terschelling ............
16. Ameland
.............. B
17. Schiermonnikoog .........
geen letter betekent
blank water
.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Verkiaring van de lettercode:
A blank water
B licht drijfijs
C licht vast ijs
D middelzwaar verspreid drijfijs
E middelzwaar opeengepakt drijfijs
F middelzwaar drijfijs in geul of slop
G middelzwaar vast us
H zwaar verspreid drijfijs
K zwaar opeengepakt drijfijs
L zwaar drijfijs in geul of slop
M zwaar vast us
N ijsdam of kruiend us
0 verdwijnend us, niet meer hinderlijk

figuur 4

3

WERKING IJBERICHTENDIENST
Binnenvaart Nederland
De berichtgeving voor de binnenvaart is in werking geweest van 7 tot en met 15 januari en van 15 tot en
met 17 februari 1967. In deze tijdvakken zijn op 4 dagen ijskaarten uitgegeven.
Dagelijks werden 699 ijskaarten verzonden, waarvan:
206 aan abonnees,
249 aan publikatie-adressen,
244 aan dienstinstanties.
IJsberichtgeving per radio en pers
IJsberichten ten behoeve van de radio-nieuwsdienst en pers werden verstrekt op 9, 10 en 11 januari.
De berichten werden omgeroepen bij de nieuwsuitzending van 18.00 uur.
Internationale j/sberichtgeving voor de zeevaart
Hiervoor is de berichtgeving niet in werking geweest.
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