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IJskelder Hofwijck pas (her) ontdekt in 2013!



Hofwijck - Voorburg



Onze verre voorouders, we treden

weer in hun voetsporen ……



Werkzaam in de koudetechniek  bij GEA R&D



Koude ijzige hobbies





Er is 1.400.000.000 km3 water op onze aarde

Hiervan bevindt 97% zich als zout water in de 

oceanen en zeeën. De rest is onderverdeeld in zoet 

en zout grondwater 23.300.000 km3, 

ijs 24.000.000 km3.

In de meren en rivieren, 190.000 km3 en als 

waterdamp in de atmosfeer 14.000 km3.

De verhoudingen variëren enigszins door 

verschillende factoren, waaronder het klimaat.



Antartica, de naam Arctis is een 

verwijzing naar Grote Beer en Kleine 

Beer

Arktos (άρκτος) is Grieks voor Beer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Beer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_Beer_(sterrenbeeld)


Water > ijs

Water is het 

wonderbaarlijkste 

molecuul in het 

universum, puur 

en simpel.

Het zijn maar drie 

kleine atomen, 

maar hun wis-

natuur- en 

scheikundige 

eigenschappen 
zijn ongelooflijk.





1902 IJskristallen zichtbaar gemaakt

De Amerikaanse boer en 

amateur fotograaf Wilson

Bentley (1865-1931) 

fotografeerde in 45 

winters zo'n 5000

ijskristallen. Daarvan 

publiceerde hij er 2500.

In 1610 verwonderde Kepler 

zich er al over waarom de 

ijskristallen altijd hexagonaal 

waren ….









De Chinezen ontdekten al rond 1000 tot 800 

vóór Chr. een methode om harde, natuurlijk 

gevormde ijsblokken uit de bergen of uit de 

nabije rivieren op te slaan in ijshuizen of in 

ondergrondse grotten. Geïsoleerd door stro 

of door aarde konden de ijsblokken tot diep 

in de zomer benut worden.



De zijderups, die al 4600 jaar in China wordt geteeld, 

wordt door de koude gefopt, en denkt dat het winter en 

na het opwarmen lente. Dan komen de rupsen uit, en 

gaan zich vol eten en verpoppen. Hiermee kan de 

natuurlijke zijdeproductie bijna worden verdubbeld.



In het India van de 16e en 17e eeuw 

trokken ruiters te paard er met enige 

regelmaat op uit naar de bergketens om 

sneeuw en ijs te verzamelen voor de 

heersers in Delhi. In Brits India daalde de 

temperatuur ’s nachts zo laag dat het 

personeel van de ‘sahibs’ ’s avonds water 

in ondiepe kuilen schepten dat rond 3 uur 

’s nachts bevroren was. De ijsblokjes 

werden uit de kuilen gehakt en snel 
opgeslagen in de ijshuizen en – kelders.



IJshuizen in 

Iran al in 

15 de eeuw



Shakers

De statige huizen in Europa en Amerika 

waren in de 18e eeuw vrijwel allemaal 

voorzien van een opslagruimte voor ijs. In 

Amerika waren de Shakers DE experts op 

dit gebied. Ze bouwden ijshuizen met 

dubbele muren van dikke balken en vulden 

de spouw met zaagsel. Driedubbele 

dakbedekking werd op dezelfde manier 

geïsoleerd. De stenen vloeren werden 

bedekt met stro en wederom met een laag 

zaagsel.



Vanaf circa 1830 werden er ook al giga blokken ijs 

per schip getransporteerd van bijvoorbeeld 

Massachusetts in de VS naar Calcutta in India.

Het was overigens de Engelse koning Karel II die 

de ijskelders in Groot- Brittannië introduceerde 

rond 1680, de eerste  in St. James’s Park - Londen. 

Het meest bijzondere ijshuis werd misschien wel 

gebouwd in de zoutwoestijn van Perzië. In dit 

gebouw ter grootte van een tennisstadion werd ijs 

opgeslagen niet alleen voor het conserveren van 

voedsel maar vooral om de lokale inwoners te 

helpen de zomerhitte te overleven.



Ice trade from New England 1856



IJskelders



Pas in het midden van de 17de eeuw deden ijskelders hun 

intrede in onze streken. Helaas zijn ze zelden of nooit 

gedateerd, zodat we de ouderdom van de resterende 

ijskelders moeilijk kunnen bepalen . Er bestond geen vast 

bouwplan voor ijskelders. Uiteraard moest iedere kelder 

voldoen aan de juiste klimatologische omstandigheden, 

namelijk het zo lang mogelijk vasthouden van de koude 

lucht. Daarom liggen ijskelders steevast onder een aarden 

heuvel. Zo kon het ijs tot ver in de zomer bewaard worden. 

Voorts kon de eigenaar zijn ijskelder naar eigen smaak en 

inzicht bouwen. Daarom vinden we er in allerlei vormen: 

met één of twee ingangen, eivormig, rechthoekig, klein, 

groot... Wie niet zo vermogend was bouwde een ijskelder 

van hout en stro. Het spreekt voor zich dat er van deze 

typen geen enkele meer bestaat.



Vaak met 

luxe paviljoen, of 

theehuisje er 

boven op …...







Prachtig boek! 

Verschenen in 1981



De West- Europese ijskelders waren grote of 

kleinere gebouwen van baksteen die onder 

andere werden gebouwd bij kastelen, abdijen, 

grote boerderijen, slachthuizen, brouwerijen, 

militaire kazernes enz.

Meestal bestonden ze uit een gang die uitkwam 

op een kamer met een diepe put, variërend van 

twee tot zes meter diepte. De wanden 

bestonden uit spouwmuren met voldoende 

ventilatie naar buiten en een afwatering naar de 

dichtstbijzijnde vijver of sloot voor het 

gesmolten ijswater. Soms werd een waterpartij 

hiervoor speciaal aangelegd; soms maakte men 

gebruik van nabije waterstromen





De hoofdingang werd afgesloten door meerdere deuren, 

waardoor er een soort luchtsluis ontstond, ook weer met het 

oog op isolatie. De ingang van een dergelijke kelder was 

meestal naar het koude noorden gericht en het gebouw lag 

vaak ondergronds of werd in een zandheuvel ingebouwd.

Tijdens strenge winters werden er dikke stukken ijs uit de 

nabije sloot of vijver gehakt. Deze brokstukken werden met 

karrenvrachten tegelijk naar de ijskelder vervoerd en daar op 

een dikke laag grond of stro gelegd.

Het waren meestal boeren uit de nabije omgeving of 

dagloners die hiermee een extra centje konden verdienen.

De ijskelders waren niet alleen populair bij de betere standen 

vanwege het bewaren van voedsel, dranken en gerechten. 

Ook voor medische doeleinden hadden dergelijke kelders 

nut, zowel voor de opslag van medicijnen als voor het koelen 

van patiënten.



Deze ijskelder in Brussel 

is de grootste van heel 

Europa. Toen de Vrije 

Universiteit Brussel in 

1980 een voormalige 

garage aankocht, 

ontdekte men daaronder 

een enorme overwelfde 

kelder: 10 m diep, 10 m 

breed en 60 m lang. Het 

bleek om een 19e-eeuwse 

ijskelder te gaan. In 1993 

als monument erkend en 

succesvol gerenoveerd.



Export Noors natuurijs





1873 Wenen

op Wereld

Tentoonstelling :

“ Kohinor ” 

De witte diamant,

een brok Noors 

natuur-ijs !







Omstreeks 1870 

ca 6000 bedrijfjes 

die ijs winnen.

* 1 ton = 900 kg

In 1926 al 6300 

fabrieken met 

ca 200.000 man  



Harvesting ice at Wolf Lake, Indiana , 1889



1883 beladen 

pakhuis aan

Hudson River



Hudson River Ice House



1925 Massachusetts







Mechanisatie

1874  >  1920







1870

1890



An icing and loading railroad platform 

Norfolk/Virginia, ca. 1900



1935 : still ice-harvesting in Kansas







Ook in NL jarenlang vertrouwd straatbeeld







IJsstaven produktie in pekelbak



IJs-cans in koude pekelbak

57





Ander, vol automatisch systeeem!



1907 

Echte

IJS-kasten



Op Landgoed Fraeymlemaborg/Slochteren nog 

één te zien anno 2015.







Reclame 1930

Glacière is 4 x zo 

goedkoop als een 

mechanische!

Kent geen storingen.

Wel elke 2 dagen 

nieuw ijsblok erin.



Gratis diepvries!

Eskimo’s hebben 60 woorden voor ijs!



Ca 20 Zweedse woorden voor ijs …. 



De westerse wereld kwam aan het begin van de 20e 

eeuw in contact met diepvriezen als 

conserveringsmethode. De Amerikaanse geleerde 

Clarence Birdseye maakte tijdens een bezoek aan 

een Eskimofamilie in Labrador kennis met 

diepgevroren producten. Bij een maaltijd kreeg hij 

vis. Op het eerste oog vers, maar later bleek, dat dit 

volk van jagers en vissers verse producten – en verse 

vis – maanden goed konden houden. Door de 

natuurlijke ijzige koude bevriest de gevangen vis 

onmiddellijk. Hij was verrast door de goede kwaliteit 

en constateerde een groot verschil tussen deze 

natuurlijk gevangen poolvissen en vis die in warmer 

streken bewaard werd in blokken ijs van 0 tot - 6°C. 

Voor Birdseye was dat het sein om een onderzoek in 

te stellen naar de veranderingen die het product 

ondergaat bij langzaam invriezen en snel vriezen. Hij 

wist aan te tonen, dat de termijn die verstrijkt 

voordat een product geheel bevroren is, 

maatgevend is voor het kwaliteitsbehoud van het 

product."









Lager kelder  

voor bier 

met 

natuurijs



1880

Heineken R’dam

sssteem met

NH3 / CaCl



Heinken Den Bosch lager “kelders”  6 milj  HL

Horizontale ongeisoleerde tanks in gekoelde ruimte



Heineken Zoeterwoude,  Apollo’s    9 milj HL

Verticale geisoleerde tanks met uitwendige koelspiraal



Scherf ijs / Flake ice



“Opijsen”

vis producten



Vloeibare ijs-slurry beschadigd product niet



Ice for Food   >> Ice for Fun & Sport



“Winter” sport steeds meer overdekt ……

Verlenging Zoetermeer
Landgraaf



Ice Carving > beelden > helder ijs nodig!





Ice Bar

Amsterdam



Slapen in een ijshotel …..



Sneeuw opslag Sochi

84

De organisatie had uit voorzorg al enorme 

hoeveelheden sneeuw opgeslagen, uit angst 

dat er in februari 2014 tijdens de Spelen niet 

genoeg sneeuw ligt.

Zo'n 450.000 m3 sneeuw was op zeven 

verschillende plekken hoog in de bergen 

opgeslagen. De sneeuw was afgedekt met een 

speciale laag zaagsel om smelten voorkomen. 

Een woordvoerder van de organisatie zegt dat 

waarschijnlijk een kwart zal verdwijnen, maar 

dan is er nog meer dan 300.000 m3 over !





Bobsleebaan Sochi

86



Aanleg ijskanalen / directe NH3 koeling



20.02.2012

88

Eerste ijs maken!



21.02.2012

89





Schaatsen, de Nationale Volks sport!



IJsvermaak al eeuwen op het doek .



Maar indien aanwezig nog steeds geliefd …..



Al ruim voor 1850 overdekte 

banen met “kunstijs”

 Men reed op substanties die op ijs 

leken, meestal zoutoplossingen of 

andere chemische mengsels.

 Je moest niet vallen!! 



1844

“chemisch” ijs

was populair 



Koud makende mengsels



1840  London ”Ice 

floor ”

1868

covered rink 
New York



Na 1850 mechanische opwekking van 

koude mogelijk!

In deze  zg “compressie koelsystemen” zat:

 Het giftige SO2 ( Pictet)

 Het riekende NH3 ( von Linde)

 Reukloze  CO2 (Escher Wyss) 



Eerste auto in 1886, eerste kunstijsbaan in?



Prof Dr John Gamgee (1831 – 1894)



1876 London /Chelsea (GB)

 Dr John Gamgee pompte koude 
glycerine door een koperen buizen 
systeem.

 Afgekoeld door compressorsysteem van 
prof Raoul Pictet met het giftige SO2.

 De eerste kunstijsbaan ter wereld was 
een feit !



1876 Chelsea / London

De alllereerste kunstijsbaan



Overal kwamen al snel “IJspaleizen”



1881 Frankfurt

 Eerste kunstijsbaan ( 532 m2 ijs ) 

op  “vaste land” van Europa.

 ammoniak /pekel systeem 

van “von Linde”

 5, 3 km pijp in bak met water 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=www.euronet.nl/users/bolgerij/images/duitse_vlag.jpg&imgrefurl=http://www.euronet.nl/users/bolgerij/nl_d.htm&h=150&w=200&sz=5&tbnid=CaeBA6MROZAJ:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dduitse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=www.euronet.nl/users/bolgerij/images/duitse_vlag.jpg&imgrefurl=http://www.euronet.nl/users/bolgerij/nl_d.htm&h=150&w=200&sz=5&tbnid=CaeBA6MROZAJ:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dduitse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Palais 

de Glace

http://images.google.nl/imgres?imgurl=users.belgacom.net/nwc.neerpelt/franse_vlag.jpg&imgrefurl=http://users.belgacom.net/nwc.neerpelt/index2.htm&h=155&w=212&sz=4&tbnid=sOqx23wW980J:&tbnh=73&tbnw=99&start=2&prev=/images%3Fq%3Dfranse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=users.belgacom.net/nwc.neerpelt/franse_vlag.jpg&imgrefurl=http://users.belgacom.net/nwc.neerpelt/index2.htm&h=155&w=212&sz=4&tbnid=sOqx23wW980J:&tbnh=73&tbnw=99&start=2&prev=/images%3Fq%3Dfranse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


1897 New York St Nicolas Rink
Stewards bij openingsceremonie.



188?  IJsbaan 
Noordpool

Ontwerp ( en daar bleef het bij!)  

van de architect Pierre Cuypers (van  

oa Rijksmuseum, Centraal Station )



1911 Berlijn Admiralspalast

http://images.google.nl/imgres?imgurl=www.euronet.nl/users/bolgerij/images/duitse_vlag.jpg&imgrefurl=http://www.euronet.nl/users/bolgerij/nl_d.htm&h=150&w=200&sz=5&tbnid=CaeBA6MROZAJ:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dduitse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=www.euronet.nl/users/bolgerij/images/duitse_vlag.jpg&imgrefurl=http://www.euronet.nl/users/bolgerij/nl_d.htm&h=150&w=200&sz=5&tbnid=CaeBA6MROZAJ:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dduitse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


1912 … chemisch ijs

op zolder Odeon gebouw



Berlijn 1930   ir M. H. Gurth

kunstmatig ijs uit gieter (zout oplossing)

http://images.google.nl/imgres?imgurl=www.euronet.nl/users/bolgerij/images/duitse_vlag.jpg&imgrefurl=http://www.euronet.nl/users/bolgerij/nl_d.htm&h=150&w=200&sz=5&tbnid=CaeBA6MROZAJ:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dduitse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.nl/imgres?imgurl=www.euronet.nl/users/bolgerij/images/duitse_vlag.jpg&imgrefurl=http://www.euronet.nl/users/bolgerij/nl_d.htm&h=150&w=200&sz=5&tbnid=CaeBA6MROZAJ:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dduitse%2Bvlag%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Amsterdam – Oost 

in leegstaande gasfabriek  

was sinds 1929 een 

Sportfondsenbad geopend.



1934 Linnaesstraat

Aanleg buitenbad

/ kunstijsbaan

60 x 40 m

Opening door Sonja Henie



van 1934 tot  1940











1940 installatie Sportfondsenbad wordt 

verplaatst naar de Apollo-hal



Apollolaan 1940 – 1951



Overdekt schaatsen Apollohal!

1951 gesloten , te weinig publiek ….



1937  bouw HOKIJ te Den Haag 
in de Houtrusthallen



Nieuw Nederlandsch Systeem

Octrooi No 96.201  1934

van Ir J.H.F. Koopman

Proef ijsbaantje  

bij AMF in 1936



1938, Tilburg was een textiel & wol stadje 
met ca 90.000 inw

Aan de Elzenstraat stond de

Eerste Tilburgsche IJsfabriek 

(van Geloven).



IJsstaven produktie met koude pekel, 

men had ‘s winters koelcapaciteit over,

ging naar de ijsbaan!

2 NH3 zuiger compr ca 290 kW 

55 ton pekel van -10 °C 



1938   Kunst IJsbaan Tilburg

3e in Nederland na Amsterdam 1934 en Den Haag 1937!

52 x 24 m , 9 km stalen koelbuis in betonplaat

op isolatie.



Steeds meer koelkasten thuis waardoor 

minder behoefte aan ijsstaven !

In 1951 sluit IJsfabriek en dus ook de ijsbaan 



1964 opent  de Theresia ijsbaan

Capaciteit

van 4000

huishoud

koelkasten ! 



1961 Grasso bouwt de 
Jaap Eden  baan te Amsterdam
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PRIMEUR

 Eerste 400 m baan ter wereld met 

verdampende ammoniak in de pijpen.

 Ca 25 % minder energie-verbruik!

 Derde 400 m kunstijsbaan ter wereld.

 Eerste 400 m kunstijsbaan in Nederland.
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Opneembare pijp-elementen



Baan is slechts 1 x opgenomen, 

daarna blijven liggen tot  de   
renovatie in 1990 !



Idee achter baan-pijpen dwars ……

> meer vlaktedruk

> betere waterfilm

> glijdt beter



Nu heel andere theorie ……

IJsmoleculen gedragen zich als een bak met 

knikkers, minste weerstand bij ca  -7 °C



Schaatsen =

overwinnen

weerstand

circa 75 %  lucht

circa 25 %  ijs



“snelle pakken”





Vele parameters hebben invloed …..





IJsopbouw Kennemerland Haarlem



Open Thialf  1967 - 1986



Oude Thialf  1986 - 2015









Aankomst GEA Grasso NH3 chillers



Alle ijsvloeren / HPE baanpijpen vernieuwd



Nu supervlakke ijsvloeren



Laatste beton 400 m wordt gestort!





Dank u voor de aandacht!
ernst.berends@gea.com


