
Chemische 
Feitelijkheden

Bij het woord ‘ijs’ denk je misschien eerst aan een 
grote coupe vol gekleurde bolletjes en een flinke 
dot slagroom. Maar ijs roept ook het beeld op 

van de Elfstedentocht of van schaatswedstrijden in het 
Thialfstadion. Net als water bevat ijs veel meer gehei-
men dan je in eerste instantie vermoedt. Zo kent ijs 
meer verschillende kristalvormen dan welk ander mate-
riaal dan ook. IJs is een van de weinige vaste stoffen 
die blijven drijven op hun vloeibare fase. Het is cruciaal 
voor tal van atmosferische en meteorologische proces-
sen en verschijnselen. IJs heeft een fasediagram zoals 
geen enkele andere stof. Het is een veel bestudeerd 
model dat ons veel leert over de complexe fysische en 
chemische processen aan het oppervlak van kristalroos-
ters. IJs smelt gemakkelijk, maar in de poolgebieden ligt 
ijs van een miljoen jaar oud. En het is glad, echt glad. 
Ook dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het zeker niet. 

Kortom ijs is glashelder en toch vol geheimen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Als het maar lang genoeg vriest, dan kunnen 

we schaatsen op natuurijs. Maar wat heeft die stevige 
ijsvloer te maken met vrij bewegende watermoleculen?

• De Basis: Hoog in de atmosfeer, onder invloed van 
temperatuur en luchtvochtigheid, ontstaan de meest 
prachtige ijskristallen, die als sneeuw naar beneden 
komen. Hoe kan het dat wetenschappers nog steeds hun 
tanden stuk bijten op een fundamentele verklaring van de 
vorm van sneeuwkristallen?

• De Diepte: De grote ijskappen op Antarctica en Groenland 
vormen een fascinerende historische bron. Wat vertellen 
deze extreem oude ijslagen en de daarin gevangen lucht-
bellen ons over de temperatuur en de concentratie van 
broeikasgassen in lang vervlogen tijden?   |

Zo gewoon, zo bijzonder
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Bij de eerste nachtvorst gaat het kriebelen. Wordt het een goede winter om 
te schaatsen? een stevige ijslaag is afhankelijk van veel factoren. Maar tijd 

is misschien wel de belangrijkste.
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Voor de echte liefhebbers gaat er 
niets boven schaatsen op natuur-
ijs. Veel heb je er niet voor nodig.  

Geslepen schaatsen, warme kleding en 
een kraampje met erwtensoep en choco-
lademelk. Oh ja, en ijs natuurlijk. Maar 
dat is simpel, gewoon een kwestie van 
vriezen. Toch? 

Zesring

Zodra water kouder wordt dan 0 °C, het 
vriespunt van water, gaat het over in 

ijs. Tenminste, als het volledig zuiver zoet 
water is bij een luchtdruk van 1 atmosfeer. 
Zeewater bevriest bij iets lagere tempera-
turen, net als vervuild water. Bevriezen 
betekent dat de watermoleculen die eerst 
nog vrij konden bewegen en ronddraaien, 
zich in een vast patroon gaan ordenen. 
Het 'vormeloze' water gaat over in een 
netjes geordend ijskristalrooster. Maar 
onzuiverheden in het water bemoeilijken 
de vorming van een regelmatig rooster. 
Een lagere temperatuur is daarom nodig 
om onzuiver water te laten bevriezen. 
Ook de druk is van invloed. Onder hoge 
druk daalt het vriespunt van water. Of 
anders gezegd, onder hoge druk smelt ijs 
bij lagere temperaturen. Onder normale 

omstandigheden mag je echter uitgaan 
van 0 °C als het vriespunt. De watermo-
leculen in 'normaal' ijs vormen zesringen 
die in lagen op elkaar gestapeld zijn. Die 
vorm van ijs wordt ook wel aangeduid als 
Ih, waarbij de h staat voor hexagonaal. 
Hexa is Grieks voor 'zes'. Onder andere 
omstandigheden (heel lage temperatuur, 
hoge druk) neemt het kristalrooster ande-
re vormen aan, bijvoorbeeld bij kubisch 
ijs, Ic. Hierin zijn de watermoleculen in 
kubussen aan elkaar gekoppeld. Tot nu 
toe zijn er elf verschillende typen pak-
kingen van ijs bekend; daarmee is ijs voor 
zover bekend de recordhouder onder de 
vaste stoffen. 

DichtheiD

Als het weerbericht meldt dat het gaat 
vriezen, dan wordt bedoeld dat de 

temperatuur van de lucht onder het vries-

punt zakt. De temperatuur van het water 
in meren en kanalen daalt dan niet met-
een tot onder nul. Het water wordt lang-
zaam kouder. Als het gaat vriezen duurt 
het daarom minstens een paar dagen 
voordat er zich een eerste laagje ijs vormt. 
Hoe dieper het water, hoe minder van 
dat water er naar verhouding in contact 
staat met de koude lucht, en hoe langer 
het dus zal duren voordat de temperatuur 
voldoende is gezakt. Is de temperatuur 
van de bovenste laag water eenmaal tot 
onder het vriespunt gedaald, dan gaat het 
wateroppervlak over in ijs. Best bijzonder, 
als je bedenkt dat er dan een laag ijs drijft 
op een warmere laag water. Water is één 
van de weinige stoffen die in vaste vorm 
een lagere dichtheid hebben dan in de 
vloeibare vorm. Dat verklaart waarom ijs 
drijft. Het verklaart ook waarom ijs onder 
hoge druk smelt. Door de druk neemt de 

onder nul

Gletsjers kunnen alleen blijven bestaan als de 
temperaturen ter plekke onder nul blijven.

Kristalrooster

De hexagonale kristalvorm (Ih). 
De normale kristalvorm van ijs.

IJsbergen drijven omdat de dichtheid van ijs lager 
is dan die van water. IJsbergen zijn gevaarlijk voor 

de scheepvaart, maar liefst 8/9 van de ijsberg 
bevindt zich onder water en is dus niet zichtbaar. 

Foto: Corry van Driel

Petito moreno, Argentinië
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dichtheid toe totdat die zo groot is dat het 
ijs overgaat in water, zelfs als de tempera-
tuur nog beneden het vriespunt is. 

Waterlagen

Een andere bijzondere eigenschap 
van water is dat de dichtheid niet 

steeds toeneemt als de temperatuur daalt. 
Normaal gesproken neemt de dichtheid 
van een vloeistof toe bij lagere tempe-
ratuur, maar bij water geldt die relatie 
slechts bij afkoeling tot 4 °C. Dan is de 
dichtheid het grootst en is water op z'n 
'zwaarst'. Koelt het water nog verder af, 
dan wordt het weer 'lichter'. Onder de 
eerste ijslaag zakken de koudste waterla-
gen dus niet naar beneden, maar blijven 

ze direct onder het ijs hangen. Het is juist 
het iets warmere en dus zwaardere water 
dat naar beneden zakt. De bovenste, koud-
ste waterlagen koelen vervolgens verder af 
totdat ze ook bevriezen. De ijslaag groeit 
langzamerhand van onderaf aan. Dit pro-
ces gaat het snelst als het water niet teveel 
beweegt. Bij stroming, zoals in een rivier 
of door een gemaal, worden de warmere 
en koudere waterlagen steeds gemengd, 
waardoor de temperatuur minder snel 
zakt en de aangroei langzamer verloopt.

isoleren

Zodra de eerste ijslaag er ligt, werkt 
die de verdere ijsgroei zelf een beetje 

tegen. IJs is een goede isolator en houdt 
de kou van de lucht 'buiten' en de warmte 
van het onderliggende water 'binnen'. 
Het water koelt langzamer af dan voor-
heen, ook als het even hard blijft vriezen. 
Bovendien is er nog de stollingswarmte 
die vrijkomt tijdens het bevriezen. Deze 
stollingswarmte moet worden afgevoerd 
door de ijslaag en hoe dikker die is, hoe 
moeilijker dat gaat. In de eerste fase 
van de ijsvorming is het gunstig als er 
een beetje wind staat en de luchtvochtig-
heid laag is. Dit bevordert de afvoer van 
warmte. Onder bruggen gaat de afvoer 
van warmte moeilijker, dus duurt het lan-
ger voordat je daar veilig onderdoor kunt 
schaatsen. Ligt er eenmaal een redelijke 
laag ijs, dan hebben wind en luchtvochtig-
heid veel minder invloed op de aangroei 
van de ijslaag. Zolang het maar stevig 
blijft vriezen, is ijsvorming vooral een 
kwestie van geduld.         |

Dat we kunnen schaatsen en uitglijden 
op ijs, komt doordat er een heel dun 

laagje water op het ijs ligt. Dat maakt ijs 
glad. Maar waar komt dat laagje water van-
daan? De temperatuur is tenslotte onder 
het vriespunt. Lange tijd was de gangbare 
gedachte dat het waterlaagje ontstaat als 
er druk wordt uitgeoefend op het ijs, bij-
voorbeeld tijdens het schaatsen. De druk 
die het ijzer van de schaats uitoefent, zou 
heel lokaal zorgen voor een daling van het 
vriespunt, waardoor het ijs daar smelt. Dit 
klopt wel, maar het temperatuurverschil is 
te klein om te verklaren dat we bij tempe-
raturen lager dan ongeveer -3 °C nog kun-
nen schaatsen. Of skiën, want dat komt 
op hetzelfde neer. Een andere verklaring 
zou kunnen zijn dat de temperatuur lokaal 

iets stijgt door de wrijving van de schaats 
of ski, waardoor het bovenste ijslaagje 
smelt. Experimenten hebben aangetoond 
dat dit proces inderdaad plaatsvindt. Maar 
dat verklaart weer niet waarom er onder 
iemand die stilstaat op het ijs, toch een 
waterlaagje ontstaat. 
Al in het midden van de 19e eeuw opperde 
de beroemde Engelse geleerde Michael 
Faraday, op basis van experimenten en 
observaties, dat het waterlaagje een intrin-
sieke eigenschap is van ijs. Het 'hoort' bij 
ijs. Zijn uitleg werd destijds niet serieus 
genomen, maar inmiddels hebben experi-
menten en berekeningen het bestaan van 
dit pre-melting-fenomeen aangetoond. De 
watermoleculen aan het oppervlak van het 
ijskristal zijn minder sterk gebonden en 

kunnen vrijer bewegen. Dat geeft dit laagje 
de eigenschappen van een vloeistof, ook 
als de temperatuur beneden het vriespunt 
is. Overigens is pre-melting geen unieke 
eigenschap van ijs. Pre-melting is waarge-
nomen bij diverse metalen, halfgeleiders 
en zeldzame gassen.          |

op glad ijs

Fasediagram van water (H2O). Water wijkt af 
van de meeste andere stoffen, omdat bij toe-
nemende druk de smelt- c.q. stollingstempe-
ratuur afneemt.  Bij het tripelpunt zijn de drie 

fasen met elkaar in evenwicht. 
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schaatsers denken bij het woord ‘ijs’ meteen aan 
natuurijs of kunstijs, glij-ijs of beslagen ijs. toch zijn er 
nog veel meer soorten ijs. een overzicht.

poolijs De grote ijskappen op Antarctica en 
Groenland zijn op sommige plekken meer 
dan 3 kilometer dik. Poolijs is geen bevro-
ren (zee)water, maar is gevormd door 
samengeperste lagen sneeuw op het land.

Zeeijs bevroren zeewater. Vooral in het noord-
poolgebied, maar ook op andere plaatsen 
met strenge winters vriezen de zeeën 
's winters dicht.

landijs Gletsjers bestaan uit landijs dat net als 
poolijs wordt gevormd uit oude sneeuw-
lagen.

IJsbergen De meeste ijsbergen zijn stukken landijs 
van gletsjers die in de oceaan uitmonden 
of stukken afgebroken ijskap.

Grondijs In ondiep water kunnen ijskristallen aan 
de bodem vastvriezen. Dit grijs-bruine ijs 
heet grondijs.

IJzel regen die meteen op de (nog bevroren) 
grond aanvriest. 

IJsregen neerslag waarbij de regendruppels bevrie-
zen nog voordat dat ze de grond raken.

Hagel Als de bevroren regendruppels in de ijsre-
gen samenvriezen tot min of meer ronde 
ballen, spreken we van hagel.

Sneeuw ook dit is ijs, maar dan ontstaan door het 
neerslaan van koude waterdamp hoog in 
de atmosfeer.

Droogijs Dit is geen ijs, maar koolstofdioxide (Co2) 
in vaste vorm. Droogijs heet ook wel kool-
zuursneeuw en wordt vooral gebruikt om 
te koelen.

Vast, gas of Vloeibaar



4 5De bAsIsDe bAsIs

rijkelijk vertakte, stervormige ijskristallen zijn populair als decoratie op kerstkaarten 
of noorse folkloretruien. IJs komt in bijna alle denkbare kristalvormen voor. een 

fundamentele verklaring voor deze diversiteit is er nog niet. 
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luchtvochtigheid in de directe omgeving 
van het kristal. 

De eerste die sneeuwkristallen in detail 
onderzocht, was de Japanse fysicus 
Ukichiro Nakaya, in de jaren 30 van de 
vorige eeuw. Hij was gefascineerd door 
de enorme diversiteit in sneeuwkristallen. 
Door de kristallen onder gecontroleerde 
condities te 'kweken', kon hij vaststellen 
dat er een verband is tussen de tempera-
tuur, de luchtvochtigheid en de vorm van 
het kristal. Het morfologiediagram, op 
basis van het werk van Nakaya, laat in 
een oogopslag zien dat het om een zeer 
complex proces gaat. De vorm van een 
ijskristal vertoont een enorme variëteit 
bij relatief kleine temperatuurverschillen. 
Bij temperaturen net onder het vriespunt 

Foto's van prachtig symmetrische 
sneeuwkristallen laten de vriende-
lijke kant van ijs zien. Individuele 

sneeuwkristallen zijn een lust voor het 
oog. Er zijn de beroemde sterren, maar 
ook lange naalden, holle kolommen, mas-
sieve prisma's of platte schijven. Onder 
verschillende condities ontstaan verschil-
lende kristalvormen. Maar hoe die ver-
schillen precies ontstaan op moleculair 
niveau, is nog steeds niet opgehelderd. 

supergekoelD

Sneeuwkristallen zijn een vorm van 
atmosferisch ijs. Sneeuwkristallen 

ontstaan uit waterdamp en zijn niet, 
zoals sommige mensen denken, bevro-

ren regendruppels. De basis van elk 
sneeuwkristal is een minuscuul stofdeel-
tje dat als 'kiem' van het kristal fungeert. 
Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld heel 
fijn zand, industriële uitstoot of vul-
kanische as. Als de temperatuur laag 
genoeg is, condenseert de alom aanwe-
zige waterdamp op de stofdeeltjes. Zo 
ontstaan heel veel fijne waterdruppeltjes 
die samen een wolk vormen. In koude 
condities koelt de wolk verder af, maar 
ook onder het vriespunt blijven de drup-
peltjes intact – het water in de druppels 
is supergekoeld. Bij ongeveer -10 °C slaat 
de situatie om en beginnen de druppels 
te bevriezen, maar niet allemaal tege-
lijk. Is eenmaal een heel klein blokje ijs 
gevormd, dan groeit het kristal doordat 
de omringende waterdamp condenseert 
op het kristaloppervlak. Het ontstaan van 
de eerste ijskristallen zet een complexe 
stroom van de watermoleculen in gang. 
Verzadigde lucht boven ijs heeft een 
lagere druk dan verzadigde lucht boven 
water (hier: de supergekoelde waterdrup-
pels) met dezelfde temperatuur. Het ijs-
kristalletje trekt als het ware waterdamp 
naar zich toe, waardoor de druk rond de 
waterdruppels afneemt. Deze verdam-
pen en de waterdamp condenseert ver-
volgens weer op het kristaloppervlak. 

kWeekkristal

Vrijwel ieder sneeuwkristal begint als 
een eenvoudig hexagonaal prisma. 

Deze zesvoudige symmetrie komt voort 
uit de manier waarop watermoleculen 
zich ordenen gedurende kristallisa-
tie: gestapelde lagen van zesringen (zie 
Context). Hoe het kleine prismakristal 
zich vervolgens verder ontwikkelt, hangt 
voornamelijk af van de temperatuur en de 

Symmetrische 

schoonheid

Vertakkingen kunnen 
ook ontstaan doordat 

er om een of andere reden 
(botsing met ander kristal, 
onzuiverheden in de lucht) 
een oneffenheid op het kris-
taloppervlak ontstaat. Dit 
minuscule uitsteeksel zal 
bij hoge luchtvochtigheid 
eveneens de competitie om 
de watermoleculen winnen van het omringende opper-
vlak en zo uitgroeien tot een vertakking. De kans dat 
dit leidt tot een perfect symmetrisch kristal is uiteraard 
zeer klein. Waarmee meteen een hardnekkige mythe 
rond sneeuwkristallen wordt ontkracht. De perfect sym-
metrische sneeuwkristallen die we bewonderen in foto-
boeken e.d. zijn niet representatief voor het natuurlijke 
sneeuwkristal. onregelmatige gevormde kristallen zijn 
de norm. maar voor deze 'lelijkerds' moet je er zelf op 
uit met de camera.      |

Meestal lelijK

Het onderste deel van gletsjerijs heet wel 'blauw 
gletsjerijs'. Gletsjerijs (landijs) is net als poolijs 
ontstaan uit samengeperste sneeuwlagen. Net 
als water absorbeert het voornamelijk het rode 
en gele spectrum van licht en lijkt het ijs blauw. 
Het effect wordt versterkt doordat het licht extra 

verstrooid wordt in de samengeperste sneeuwlagen 
van de gletsjer. Het verschijnsel wordt dus sterker 
naarmate het licht een grotere afstand door het ijs 

heeft afgelegd.

Foto: Corry van Driel
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kunnen op verschillende manieren ont-
staan. Vrijwel ieder ijskristal begint als 
een hexagonaal prisma. De vlakken van 
het prisma, de facetten, ontstaan door-
dat watermoleculen zich vanaf het begin 
gemakkelijker hechten aan de 'ruwe' ran-
den van een kristal. Daar zijn relatief 
meer 'loshangende' watermoleculen dan 
in het midden van het oppervlak, waar 
de watermoleculen meer ingepakt zijn. 
Welk van de facetten het snelst groeit, 
bepaalt of het kristal zich als een plaat of 
juist als een naald of kolom ontwikkelt, 
maar ook hier is de onderliggende fysica 
nog niet opgehelderd. Wel duidelijk is dat 
hoe groter een facet wordt, hoe moeilijker 
het transport van watermoleculen naar 
het midden van alle zijden van het facet 
verloopt. Vooral bij hoge luchtvochtigheid 
vormt de diffusie van watermoleculen 
de beperkende stap in de groei van het 
kristal. De watermoleculen uit de lucht 
zijn relatief sneller bij de iets uitstekende 
hoekpunten, die daardoor sneller groeien. 
Er ontstaat een vervorming, waardoor de 
hoekpunten nog prominenter uitsteken 
in de oververzadigde lucht en dus nog 
sneller groeien. Zo ontstaan vanuit een 
platte schijf de karakteristieke vertakkin-
gen. Dat de vertakte vorm zijn oorspron-
kelijke zesvoudige symmetrie behoudt, 
komt doordat voor alle zes hoekpunten 
de omgevingscondities vergelijkbaar zijn. 
Alle uitsteeksels groeien dus even snel. 
Het proces kan zich op de uitsteeksels 
weer herhalen, waardoor ook die zich 
weer vertakken enzovoort.         |
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ontstaan er bijvoorbeeld dunne platen en 
stervormige kristallen. Wordt het iets kou-
der, dan ontwikkelen zich lange, slanke 
naaldvormige kristallen, maar ook solide 
prisma's en holle kolommen. Als het weer 
een stapje kouder is, zien we dunne platen, 
maar bij hoge luchtvochtigheid ontstaan de 
bekende vertakte sterren – het summum 
onder de ijskristallen. Vriest het twintig 
graden of meer, dan duiken de kolommen 
en dikkere platen weer op. 

Dit diagram is gebaseerd op kristal-
len die onder gecontroleerde omstandig-
heden zijn gekweekt. Voor natuurlijke 
sneeuwkristallen zijn de condities echter 
verre van constant. De temperatuur en 
de luchtvochtigheid in een wolk, maar 
ook op weg naar het aardoppervlak, ver-
anderen voortdurend. Waarom een paar 
graden temperatuurverschil overigens 

compleet andere vormen oplevert, is voor-
alsnog niet duidelijk. De fysica van het 
warmtetransport aan een kristaloppervlak 
is buitengewoon complex. De theoretisch-
fysische onderbouwing van het morfo-
logiediagram is nog steeds niet compleet. 

DiFFusie

Wat wetenschappers al wel groten-
deels begrijpen, is de rol van de 

luchtvochtigheid bij het ontstaan van de 
opvallende, vertakte vormen. Vertakkingen 

Enkele voorbeelden van mooie natuurlijke sneeuwkristallen.

Is ijs glad? Dat ligt er maar aan hoe gedetailleerd je kijkt. het oppervlak 
van een ijskristal lijkt eerder amorf (structuurloos) dan kristallijn, 

aldus m. Watkins en collega's (Nature Materials 2011). Ze baseren hun 
conclusies op berekeningen aan de vacancy formation energy, de energie 
die nodig is om een bindingsplaats in het oppervlak vrij te maken door 
een watermolecuul uit het kristalrooster te halen. een van de opvallende 
uitkomsten van deze berekeningen is dat er aan het oppervlak van een 
ijskristal grote variatie bestaat in deze vacancy formation energy. Die 
variatie komt overeen met wat je bij een amorf materiaal zou verwach-
ten. bovendien zijn de laagst gevonden waarden dermate laag dat de 
concentratie van vrije bindingsplaatsen, 'gaten', veel groter is dan wetenschappers voorheen dachten. 
Dit alles zou kunnen betekenen dat ijsdeeltjes veel reactiever zijn dan gedacht. Dezelfde wetenschappers 
hebben ook berekend wat de gevonden variatie betekent voor de reactiviteit van ijs met enkele gassen 
die veel in de atmosfeer voorkomen: waterstofchloride (hCl),  waterstoffluoride (hF), diwaterstofsulfide 
(h2s) en ammoniak (nh3). De resultaten laten zien dat op de meeste plaatsen in het oppervlak hF en 
hCl sterker binden dan watermoleculen en dat deze gassen dus succesvol in het ijs ‘ingebouwd’ kunnen 
worden.  en dat is weer belangrijk voor de atmosferische chemie: op grote hoogten fungeren ijsdeeltjes 
als katalysator voor verschillende reacties. Zo katalyseert ijs bijvoorbeeld de vorming van hoCl-radicalen 
uit waterstofchloride (hCl). Deze radicalen zijn berucht om hun rol in de vernietiging van de ozonlaag 
boven de polen.                 |

gatenKaas

Morfologie Van ijsKristallen
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eeuwige sneeuw kennen we als begrip, maar eeuwig ijs is een betere 
beschrijving. oud ijs biedt een kijkje in de atmosferische condities van 

voorbije tijden. een walhalla voor paleoklimatologen.

Het ijsarchief
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In Nederland zijn ijs en sneeuw seizoens-
verschijnselen. En vluchtig boven- 
dien. Kunnen we eindelijk schaatsen 

of sleeën, dan moet je er als de kippen bij 
zijn. Voor je het weet, treedt de dooi in en 
is de pret voorbij. 

conserveermiDDel

Hoe anders is het voor het over-
grote deel van het ijs op aarde. 

Dat bevindt zich op Groenland en op 
Antarctica. Dankzij de constante lage 
temperaturen in deze gebieden smelt 
de jaarlijkse laag sneeuw daar niet of 
nauwelijks. De sneeuw wordt gaande-
weg samengeperst tot ijs door de druk 
van steeds weer nieuwe sneeuwlagen. 
Door dit proces hebben zich enorm dikke 
ijslagen gevormd. In het midden van 
Antarctica, maar ook op Groenland, is de 
ijslaag  op sommige plekken meer dan 
drie kilometer dik. Omdat deze ijslagen 

zijn ontstaan uit sneeuwlagen, geven ze 
veel informatie over de atmosferische 
en meteorologische omstandigheden die 
heersten toen die sneeuw ontstond. Een 
sneeuwlaag bevat veel lucht en ondanks 
dat er gedurende het samenpersen van 
de sneeuwlagen lucht ontsnapt, blijven 
er ook luchtbellen achter. Deze worden 
onderdeel van de ijslaag, maar bevatten 
luchtmonsters uit – letterlijk – vervlogen 
tijden. Analyse van deze luchtbellen heeft 
al veel informatie opgeleverd over de 
concentraties broeikasgassen (CO2, CH4) 
in het verleden. Naast luchtbellen zijn 
er ook allerlei onzuiverheden aanwezig 
in het ijs, zoals roetdeeltjes, vulkanische 
as en stof. Ook die vertellen iets over de 
samenstelling van de vroegere atmosfeer. 
In dit opzicht fungeert het ijs vooral als 
een soort archief voor vluchtige samples. 
Maar ook de samenstelling van het ijs zelf 
is een bron van historische informatie. 
Isotopenverhoudingen in het ijs verraden 
de temperatuur ten tijde van de vorming 
van de neerslag. Al met al vormen de 
oude ijslagen een ongekende schatkamer 
voor paleoklimatologisch onderzoek. 

isotopenanalyse 

De verhouding tussen de stabiele 
zuurstofisotopen 16O en 18O en tus-

sen waterstof (1H) en deuterium (2H of 
D) in ijs reflecteert  het klimaat ten tijde 
van de vorming van het ijs. Beter gezegd:  
er is een correlatie tussen de gemiddelde 
jaartemperatuur en de verandering in 
deze verhoudingen, aangegeven als res-
pectievelijk δ18O en δD. De Deen Willi 
Dansgaard ontdekte deze correlatie hal-
verwege de vorige eeuw. Hij vergeleek de 

gemiddelde jaartemperatuur met de δ18O 
en δD van neerslag op een groot aantal 
locaties verspreid over de Groenlandse 
ijskap en vond een sterke relatie. Hoe 
kouder, hoe kleiner de zware isotoopfrac-
ties in de atmosfeer en dus in de neerslag 
die onder koude condities is gevormd. De 
relatie die Dansgaard vond, verklaarde 
hij zelf vanuit het feit dat H2O, dat is 
opgebouwd uit lichtere isotopen, rela-
tief makkelijker verdampt ten opzichte 
van de zwaardere fracties. Bij een even-
wicht tussen waterdamp en water zal de 
waterdamp daarom relatief minder van 
de zwaardere fracties bevatten dan het 
water waaruit de damp is ontstaan. Hoe 
kouder, hoe groter dit verschil. Bovendien 
bevat koudere lucht minder waterdamp 
dan warmere lucht en condenseren de 

Zagen van een ijskern op Dome C, Antarctica, 
tijdens het EPICA project. 

ijssnijden

Jaarlagen in een ijskern zichtbaar gemaakt via 
lichtverstrooiing in een line scanner. De witte 
ijslagen bevatten veel stof. Het stofgehalte 

doorloopt een jaarlijkse cyclus en deze lagen 
kunnen daarom worden gebruikt om het ijs te 
dateren. De witte stipjes zijn luchtbellen en de 

zwarte banden zijn helder ijs. 

Foto: ePICA archief
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zwaardere isotopen iets eerder. Koelt de 
lucht af, dan zullen de zwaardere fracties 
relatief meer ‘uitregenen’ dan de lichtere 
fracties. In koude periodes, bijvoorbeeld 
tijdens de winter of een algeheel koud(er) 
klimaat, koelt de lucht op weg naar het 
Noordpoolgebied sterker af, verliest meer 
neerslag en verliest dus relatief meer 
zware isotopen. De sneeuw die uitein-
delijk valt en later overgaat in ijs, bevat 
dus minder zware fracties: δ18O en δD 
hebben lagere (negatieve) waarden dan 
ijs dat onder relatief warmere condities 
is gevormd. In ijskernen die wetenschap-
pers uit de Groenlandse ijskap hebben 
geboord, zijn deze verschillen op sei-
zoensniveau (tussen winter en zomer) per 
jaar zichtbaar in het ijs. 

allerouDst

Gegevens over de temperatuur in het 
verleden zijn natuurlijk alleen zin-

vol te interpreteren als je het betreffende 
ijsmonster goed kunt dateren. Voor het 
dateren van ijs gebruiken wetenschappers 
verschillende technieken. Vergelijkbaar 
met de jaarringen in bomen, zijn ook in 
ijs de jaarlagen te zien. Deze methode 
kun je alleen toepassen in gebieden waar 
jaarlijks een redelijke hoeveelheid sneeuw 
valt, omdat de laagjes anders moeilijk van 
elkaar te onderscheiden zijn. De lagen 
weerspiegelen daarnaast de jaarlijkse cycli 
in zowel 18O als in een keur aan ionen, 
waaronder Ca en Na. Een stuk van de ijs-
kern (waarvan de dieptes nauwkeurig zijn 

geregistreerd) wordt geleidelijk gesmol-
ten en de ionenconcentraties in het water 
worden meteen via continuous flow analy-
sis gemeten. Het tot dusver oudst bekende 
ijs, dat is opgeboord in Antarctica, is 
gedateerd op 800.000 jaar. Naar ver-
wachting is er nog ouder ijs te vinden; 
het oudste ijs op aarde wordt geschat op 
de respectabele leeftijd van 1,25 miljoen 
jaar. Onderzoek naar de beste boorlocatie 
is gaande. Paleoklimatologen kijken reik-
halzend uit naar het moment dat deze ijs-
kern naar boven wordt gehaald. Ze hopen 
hierin het bewijs te vinden voor de zoge-
heten mid-Pleistocene transitie. Dat is de 
overgang van klimaatcycli van 40.000 

jaar naar 100.000 jaar. Met andere woor-
den, het moment waarop er plotseling 
niet langer zo’n 40.000 jaar tussen het 
begin van opeenvolgende ijstijden zat, 
maar 100.000 jaar. Die transitie vond 
plaats tussen 800.000 en 1,25 miljoen 
jaar geleden. Hoe warm was het toen op 
aarde en waardoor veranderde de tempe-
ratuur? En is er een relatie af te leiden 
tussen de temperatuur en de concentratie 
van broeikasgassen? Hopelijk wordt ook 
dit deel van het ijsarchief binnen afzien-
bare termijn toegankelijk.         |

De vraag is hoe lang noordelijke IJszee zijn 
naam nog eer aan doet. metingen van de hoe-

veelheid zee-ijs in het noordpoolgebied laten zien 
dat het ijsoppervlak de afgelopen 30 jaar enorm 
is afgenomen. De afname betreft het oppervlak, 
de dikte en de samenstelling van het ijs gemeten 
naar leeftijd. het zee-ijsoppervlak varieert enorm 
door het jaar heen, van soms meer dan 16 miljoen 
km2 in de winter tot minder dan 8 miljoen km2 
in september, als het ijsoppervlak z'n jaarlijkse 
minimum bereikt. Vergelijking van het oppervlak 
in september gedurende de periode 1980-2010 laat 
een duidelijk dalende trend zien, met een voorlo-
pig dieptepunt in 2007. In dat jaar was de ijsbe-
dekking afgenomen tot 4,7 miljoen km2. ondanks 
een licht herstel in de jaren daarna is het ijsverlies 
in 2011 bijna net zo groot als in 2007. naast de 
discussies over wat precies de oorzaken zijn van 
dit verlies, is er vooral veel onduidelijkheid over 
de toekomst. Dat een ijsvrije IJszee (in de zomer) 

enorme gevolgen zal hebben, bestrijdt niemand. 
natuurbeschermers wijzen op de dramatische con-
sequenties voor de dieren in het noordpoolgebied 
die direct afhankelijk zijn van het zeeijs, de ijsbeer 
voorop. Andere partijen zien juist gouden kansen. 
oliemaatschappijen azen op mogelijke olie- en 
gasvoorraden onder de IJszeebodem. ook voor 
juristen is er werk aan de winkel. De vraag van wie 
de noordelijke IJszee is, lijkt inmiddels niet meer 
alleen een gedachte-experiment.            |

Willi Dansgaard legde als eerste een relatie 
tussen isotoopverhoudingen in sneeuw en 

de omstandigheden waaronder die sneeuw viel. 
Zijn theorie baseerde hij op monsters van relatief 
nieuwe sneeuw. Wetenschappers discussiëren nog 
steeds over de vraag of deze relatie ook stand-
houdt voor veel oudere monsters. er zijn veel 
onzekerheden waar je rekening mee moet houden. 
met deze methode leid je bijvoorbeeld informatie 
af over de lokale temperatuur in de atmosfeer ten 
tijde van de neerslagvorming, maar wat zegt die 
over de temperatuur aan het lokale aardoppervlak, 
laat staan ‘op aarde’? Waar is de neerslag ontstaan 
en wanneer is die gevallen? naast temperatuur 
zijn er namelijk ook andere factoren die de isotoop-

verhouding beïnvloeden. kortom, de methode is 
geen reflectie van de meteorologische werkelijk-
heid, maar biedt desondanks wel bruikbare inzich-
ten over temperatuurveranderingen in het verle-
den. Vooralsnog is δ18o de meest gebruikte proxy 
om de temperatuurverandering in het verleden te 
bepalen.              |

discussie duurt Voort

ijsVrij

Vorming van poolijs uit sneeuw. recente 
sneeuwlagen worden samengedrukt tot de 

Firn-laag, die nog relatief open en poreus is. 
In de Firn-laag raken luchtbellen 'gevangen'. 
Door verder samenpersen ontstaat uiteinde-
lijk ijs met daarin kleine luchtbellen van dui-
zenden jaren geleden.   |

poolijsVorMing
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voor op sChool
 1. Welke informatie geven de lengte en levensduur van zoge-

heten contrails van straalvliegtuigen (condensatiesporen 
bestaande uit ijskristallen) over temperatuur en luchtvoch-
tigheid op grote hoogte?

 2. Grote gletsjer-ijsmassa’s hebben een blauwe tint. Waardoor 
wordt die blauwe tint veroorzaakt?

 3. Als je in de zomer watertrappelt in een meer, krijg je soms 
koude voeten. Leg uit waardoor dat komt aan de hand van de 
grafiek van dichtheid versus temperatuur van water.

 4. Wat is er fout aan de formulering: ‘Warme lucht kan meer 
waterdamp bevatten dan koude lucht’?

 5. Fruittelers besproeien de bloesems van hun fruitbomen als 
er kans is op nachtvorst. Geef aan dat de stollingswarmte 
meehelpt om vorstschade te voorkomen.

 6. Het ijs van een gletsjer is meestal wit van het ijs en de 
sneeuw, soms kleurt het blauw en als er heel veel puin op 
ligt, is het bruin of zwart. Op Antarctica is er echter een 
gletsjer die bloedrood is. Deze heeft dan ook de toepasselijke 
naam “Blood Falls”. Wat is de oorzaak van de rode kleur?

 7. Ook bij temperaturen ver onder nul ‘verdwijnen’ sneeuw en 
ijs. Leg uit hoe dat kan aan de hand van het fasendiagram 
van water/ijs.

 8. Leg uit waardoor ijskristallen vooral aan de randen groeien.
 9. Waardoor verdampt water met isotoop 16O sneller dan water 

met isotoop 18O?
10. Wat is het smeltpunt van zwaar water (D2O)? Wat neem je 

waar als je ijs van zwaar water in water (H2O) van 1 °C doet?
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