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INLEIDING.

De zich hier steeds meer en meer •openbarende behoefte aan het gebruik van ijs gedurende de zomermaanden, waartoe vooral ook depogingen onzer Friesche
Maatschappij van Landbouw, tot het invoeren eener
verbeterde wijze van zuivelbereiding (Schwarts Methode)
hebben geleid, deden mij besluiten de verschillende
wijzen, waarop het ijs kan bewaard worden, meer algemeen bekend te maken.
Voor zooverre mij bekend is, is er over de onderscheidene inrichtingen tot het'bewaren van ijs in onze
taal nog weinig geschreven.
In het buitenland, vooral in Oostenrijk, Pruisen,
Denemarken enz. zijn zoodanige inrichtingen algemeen
bekend, en in vele streken van die landen wordt het
bewaren van ijs niet alleen uitgeoefend door industrieelen als: bierbrouwers, slagers, landbouwers, enz.,
raaar ook tevens voor huishoudelijk gebruik door vele
particulieren.
Niet alleen dat bewaarplaatsen van ijs dienen tot
voordeel en veraangenaming van het leven, daar ze
i

ons in staat stellen vele dranken en voedingsmiddelen,
gedurende het meer warme jaargetijde, te kunnen
bewaren ofverduurzamen, maarzij kunnen tevens dienstbaar gemaakt worden tot het bewaren (instand houden)
onzer gezondheid. Bij vele ziekten van ontstekenden
aard is toch het ijs, of de daardoor verkregen verkoelende drank een heilzaam middel, en heeft reeds
menig lijder van een anders zekeren dood gered.
Het nut van dergelijke inrichtingen is dan ook boven
alien twijfel verheven.
Het doel van dit werkje ishoofdzakelijk de belangstellenden, zoowel op het land als in de steden, de verschillende wijzen waarop het ijs kan bewaard worden,
duidelijk te maken en zonder gehouden te zijn de
hier volgende omschrijving der verschillende ijs-bewaarplaatsen in alle bijzonderheden in acht t e n e m e n , hen
in staat te stellen, op goede gronden, met betrekkelijk
geringe kosten, daarvoor inrichtingen tot stand te
kunnen brengen, elk naar zijne behoeften en van die
materialen welke hij het%naast bij de hand heeft.•
Ik heb het tevens niet overbodig geacht, Werbij op
te nemen eene eenvoudige methode om bestaande
kelders, vooral obk melkenkelders, te verbeteren, en
tot het koelhouden van de melk of van andere zaken
geschikter te maken.

§ I.'

Grondbeginselen omtrent het bewaren vanijs.
VVarmtegeleiding van enkele stoffen, ijskasten en ijskisten.

. Beschouwen wij in de eerste plaats de grondbeginselen waarnaar, in een natuurkundig opzicht, een bewaarplaats van ijs altijd moet ingericht zijn.'
Laat men ijs bij een temperatuur van o graden aan
de lucht blootgesteld, zoo zal dit tamelijk spoedig
smelten. Wil men dus het in den winter verzamelde
ijs tot gebruik in de zomermaariden bewaren, dan
moet men dit voor alle toestrooming van warme lucht
beveiligen. Zulks kan geschieden in het klein, tot
het bewaren en koelhouden van spijzen en dranken,
door daarvoor in te richten kasten of kisten, en op
meer groote schaal, door zoogenaamde ijsgroeven en
ijskelders, .welke in den grond worden aangebracht,
en door ijshuizen, welke laatste boven den grond
worden gebouwd.
Het is bekend, dat een massa voorwerpen gemakkelijk verwarmd, en eveneens gemakkelijk afgekoeld
kunnen worden, of wat hetzelfde zegt, gemakkelijk
die temperatuur aannemen, welke de hen omringende
lucht zelve heeft; zoodanige lichamen noemt men goede
geleiders.

Aridere lichamen hebben deze eigenschap niet, of
althans in veel geringermate, enworden daarom slechte
geleiders genoemd.
Tot de goedegeleidersbehooren allemetalen, natuurHjke en gebakken steenen.
Tot de slechte geleiders behooren de aardsoorten,
waaronder vooral klei-, leem- en veengrond, in drogen
toestand, voornamelijk echter: hout, stroo, riet, dennennaalden, wol, alle soorten van haar, spaanders,kaf
enz. Zoo is glas een minder goedegeleider dan steen,
dien tengevolge zijn de slakken ] ) der hoogovens
slechte geleiders, en vooral is zulks het geval met
de door de natuur gevormde vulkanische producten
als: tufsteen, tras, puimsteen en vulkanische asch. Ook
de uit gewone brandstoffen gewonnen asch is een
zeer slechte geleider, evenzoo de kool van hout, in
poedervormigen toestand.
. Belangrijke proeven heeft Meidinger genomen met
ijskasten. Volgeris deze smelten voor iederen graad
temperatuurverschil, en pervierkante meter oppervlakte,
bij stille lucht, in het uur o,II kilogram ijs, overeenkomende met 8,8 warmte eenheden (calori&n). Meidinger
noemt dit het specifiek ijsverlies.
Een vrijhangend stuk ijs van I vierkante meter
oppervlakte verliest dus: bij eentemperatuur van 20 0 =
2,a kilogram aan gewicht. In een zinken bakbedraagt
zulks per uur en per I vierkanten meter oppervlakte
«

I) De daarvan afkomstige slakkenwol is in nog hoogere mate een
slechte geleider.
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5 warmte eenheden (calorign). Over de duurzaamheid
van het ijs deed Meidinger proeven met eene ijskist
en eene ijskast van Fischer uit Heidelberg.
Deze ijskast had eene binnenwerksche breedte van
66 centimeters, eene diepte van 42 centimeters en eene
hoogte van 80 centimeters, derhalve eene gezamenlijke
oppervlakte van 2,3 vierk. meter en een inhoud van
0,222 kub. meter. De dikte der wanden bedroeg
I I , S centimeters.
De eigenlijke ijsbak was aan de eene zijde boven
in de kast geplaatst, had eene gezamenlijke oppervlakte van 0,63 vierk. meter, bij 0,036 kub. meter
inhoud, en bevatte ongeveer 16 kilogrammen ijs. De
ijskist was binnenwerks breed 67 centimeters, diep
43 centimeters en hoog 52 centimeters, had dus eene
gezamenlijke oppervlakte van 1,7 vierk. meter bij een
inhoud van 0,16 kub. meter en kon ongeveer 100
kilogrammen ijs bevatten. Bij eene gelijkmatige temperatuur van 190 verbruikte de ijskast, binnen 24 uren,
6 kilogram ijs; de temperatuur binnen in de kast
was overal 6,9°.
De ijskist geheel met ijs gevuld, verbruikte de zelfde
hoeveelheid ijs; was zij evenwel voor £gedeelte gevuld,
om daar boven andere zaken te kunnen plaatsen, dan
smolten 5 kilogram ijs. De temperatuur binnen in de
kist bedroeg onmiddellijk boven het ijs 50, en boven
onder het deksel 8,9° gemiddeld alzoo eveneens 6,9°.
Het bij gelegenheid openen van de ijskast, alsmede
het daarin plaatsen van niet te warme spijzen, had
geen noemenswaardigen invloed op het ijsverbruik.

De volgende tabel toont de verhoudingen aan van de
luchttemperatuur tot de temperatuur in het binnenste
van de toestellen, alsmede het dagelijksch ijsverbruik.
Temperatuur der lucht in
graden
Temperatuur in deijskast °
Ijsverbruik in de ijskast,
in de 24 uren in kilogr.
Ijsverbruik in de geheel
gevulde ijskist id. id. .
Ijsverbruik in de voor 1
gevulde ijskist id. id. .
Gemiddelde temperatuur in
de bovenruimte daarvan

15'

i9<

22 so

26'

5,5° 6,9° •8,3° 9,6°

30<

11,1

4,8 6

7,2

8,4

9,6

4,0

6

7.2

8,4

9,6

4

5

6

7

8

5.5° 6,9° 8,3° 9,6°

11,1

Indien men aanneemt, dat de gemiddelde temperatuur in de zes warmste maanden bedraagt 22,5° zoo
zoude eene zoodanige ijskast in dien tijd verbruiken
1300 kilogram ijs; rekent men daarbij voor het afkoelen der spijzen, het openen der deur enz. dagelijks 2,5 kilo, dan zoude het gezamenlijk ijsverbruik
1750 kilogram bedragen.
Plaatst men deze ijskast echter in eenen kelder,
welker temperatuur 150 is, zoo zal het ijsverbruik
verminderd worden tot 1200 kilogram. Het specifiek
warmteverlies dezer kast bedroeg derhalve per uur en

bij een temperatuur-verschil van binnen tot buiten
= i°, 0,009. kilogram of 7,8 wanfnte eenheden.
De ijskist vereischt dus, als bewaarplaats voor spijzen,
minder ijs, dan de ijskast; geheel met ijs gevuld,.om
dit daarin te bewaren, verbruikt zij evenveel als de
kast.
*

Eene volmaakte ijskast zoude die zijn, welker
warmte verlies gelijk nul was. De wanden daarvan
zouden volstrekt niets mogen geleiden; hoe meer het
vvarmteverlies door de geleidbaarheid der wanden bedraagt, hoe onvolkomener deze inrichting derhalve
zal zijn.
De betrekkingen tusschen temperatuur, ispecifiek
warmteverlies en ijsverbruik bij eene ijskast laten zich
door eene eenvoudige formule uitdrukken, waardoor
men de een of andere verlangde afmeting door berekening kan vinden.
Laat T de temperatuur der buitenlucht zijn, t de
temperatuur in de kast, W. het specifiek warmte-verlies, n debinnenste oppervlakte derkast invierk.meters,
m .de gezamelijke oppervlakte van den ijsbewaarder,
w de in een uur en bij i° temperatuurverschil in de
lucht overgaande koude van den' met ijs gevulden
zinken bak per vierk. meter (waarvoor 5 warmte eenheden gevonden is) dan is:
(T — t) n W = t m w

(1)
«

dat wil zesfgen: de van buiten in de lucht van de
kast overgegane warmte is even groot als de warmte
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welke uit de lucht in de kast in den ijsbewaarder
(zinken bak) overgaat; 't geen door het gevormde
smeltwater bepaald wordt.
Dientengevolge is het specifiek warmteverlies:
tmw
( T - t ) n . . . . . (2)
_

nW

De kasttemperatuur
t = T —777—• • • (3/
r
n W+ mw
degroottevan .den ijsbewaarder m= n—

W T— t

f

(4)
w
t
Uit de formule (3) volgt de verhouding der kasttemperatuur tot het specifiek warmteverlies, en de grootte
van den ijsbak. Was W (het specifiek warmteverlies)
b. v. in plaats van 0,78 slechts 0,2 warmte-eenheden,
alzoo -J- deel. van die, welke met de proefkast werd
verkregen (dat door viermaal zoo dikke wanden of een
viermaal slechter geleider was te bereiken) dan zoude
de temperatuur in de kast van 6,9° tot op 2,2° en
het ijsverbruik van 6 tot op 2 kilogrammen dagelijks
verminderen.
Het is duidelijk, dat niettegenstaande dikkere wanden voor ijskasten zwarigheid opleveren, men daardoor
toch een lagere temperatuur kan behouden, en alzoo
minder ijsverlies heeft.
Waar het op geen ruimte aankomt, neemt men de
tusschenruimte der wanden van 25 tot 50 centimeters.
Bij vervoerbare ijskasten moet deze tusschenruimte
minstens 15 centimeters bedragen. Volgens Peclet
gaan door een 1 meter dikke plaat van de volgende
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stoffeti per uur • en per vierk. meter oppervlakte bij
1°1 temperatuurverschil tusschen beide zijden ••
——
o,8 warmte-eenheden
bij Kalksteen
zzz o,68
Gebakken steen
11
11
Gewone gipsmortel
=z o,73
11
ii
—
Dennenhout
0,17 .'-.
11 •
ii
—
Eikenhout
0,32
ii
i*»*
0,20
Akacienhout
11
ii
=
ZZT 0,093
Kurkhout
11
ii
0.07
Gehakt stroo
ii
n
:zz 0,10
Klei
11
ii
Houtskoolpoeder
o,35
11
ii
•
Cokespoeder
11
ii
o,44
—
Gedroogde leem
0,270
11
ii
*
—
Losse boomwol
0,054
11
ii
„ Samengeperste boomwol = 0,270
„
„ Losse wol
= 0,063
„
„ Samengeperste wol
= 0,136
„
Deze getallen zijn berekend bij volkomen drogeii
toestand dier stoffen, bij vochtigen toestand is hunne
geleidbaarheid grooter.
Meidinger heeft 00k proeven omtrent het warmtegeleidend vermogen van eenige stoffen genomen.
Hij bezigde daartoe eene ijskast volgens PI. 1 fig. 1,
welke met dubbele wanden was voorzien.
In de eerste plaats, nam hij de proef met lucht en
liet dus de tusschenruimten der wanden ledig.
Daarna werdendezetusschenruimten achtereenvolgens
gevuld met: droog zaagmeel, kaf en haar.
De kast had eene hoogte van 1,20centimeters, eene

IO

breedte van 105 centimeters eneene diepte van 80
centimeters.
.
De binjienkast was hoog 85 centimeters, breed .70
centimeters en diep 45 centimeters. De ijsbak, uit
vertind ijzerblik bestaande, was 64 centimeters breed,
40 centimeters diep en 30 centimeters hoog.
Hij was eenvoudig op vier, aan de hoeken der kast
bevestigde, ijzeren winkelhaakjes geplaatst.
Bij een temperatuur der buitenlucht van 190 verkreeg
hij de volgende uitkomsten:

iDhoud
der ririmte
tusschen de
wanden.

Tijdwaar
Gewicht Tempe- op eene Gesmolten IJsverbruik
gelijkmavan af den
der vulling ratuur tigetem- ijs in de
tusschen de in de peratuur eerste 24 3d«n dag in
indekast
de 24 uren.
uren.
wanden.
kast. verkregenwerd

Alleen lucht

0

Zaagmeel . •

100

Kaf

kilogr.

dag 14 kilogr. 10,25 kilogr.

9,1°

1

i

5,5°

1,5 a

8,5

v

5,5

u

45

„

5,5°

1,5 -,

8'

»

5,2

„

17.5

,.

5,4°

1

6,5

n

4,75

,

Dergelijke proeven hebben onlangs Segelke en Fjord
genomen.
Stelt menhiernaar het verliesbij Boomwol= 1 0 0 dan
volgt hieruit de volgende verhouding tusschen de bij
deze proeven afzonderlijk gebruikte isoleermiddelen:
Verlies bij boomwol
=100
„
„ haver en tarwekaf
=120

II

Verlies bij haksel en rijstdoppen = 126
„
„ tarwe stroo
=140
„
„ gedroogd zaagmeel J.
„
„
id. , turfmot )
versch zaagmeel
=210
„ natte veengrond
=320
Hieruit blijkt, dat het geheel ontoereikend is, Om
alleen lucht tusscKen de wanden te laten. Ofschoon
lucht, in rust zijnde, een zeer slechte warmtegeleider
is, zoo brengt ze in beweging komende door hare
stroomingen de warmte zeer spoedig van den eenen
wand naar den anderen over. Het gunstigst werkt
voorzeker fijn uitgeplozen haar, wol en boomwol,doch
dierlijke vezels zijn aan 't gevaar blootgesteld van door
de mot verteerd te worden.
Bijna even gunstig werken droog kaf enhaksel.
Minder aanbevelenswaardig zijn voor ijskasten, zemels
en zaagmeel, wegens hun meerder gewicht.
Geheel ondoelmatig is kolengruis of asch, zoowel
wegens hunne meerdere zwaarte, als om de grootere
warmte geleiding.
De lichtheid van het opvullings materiaal laat toe de
kast van dunne planken te vervaardigen.
Om de willing voor vocht te bewaren, worden de
binnenkanten der wanden met eenlaagpik overtrokken
zie plaat 1 fig. 2.
Het is aan te-bevelen, dekast vanbinnen metblik of
zink te bekleeden, daar deze vanbinnenvochtigwordt.
Meidinger raadt aan de binnenkast geheel van zink
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of blik te vervaardigen, en deze aan een raam op te
hangen, volgens plaat I fig. I.
De deur behoeft volgens zijne meening niet volkomen
luchtdicht te sluiten, aangezien het binnendringen van
geringe hoeveelheden lucht slechts weinig invloed uitoefent op het smelten van het ijs.
De grootte van den ijsbak, welkevereischt wordt om
bij een temperatuur van buiten = T, eene temperatuur
in de kast = t te verkrijgen, vindt men in de formule (4).
De volgende tabel toont aan, hoe zich hier naar,
bij toenemende grootte van den ijsbak (door' m voorgesteld) de temperatuur in de kast en het ijs verbruik
onderling verhouden, wanneer de buitenlucht* 190 is.
i. j . drukt daarbij de verhouding uit, van de grootte
van den ijsbak tegen over de grootte ofinhoud van de
kast, terwijl V het ijsverbruik aanduidt in de 24uren.
m . . . 0,16— 0 , 2 1 — 0,32 — 0,63 — 1,26—1,89
t . . . 12,8 — 1 1 , 9 — 1 0 , — 6 , 9 — 4 , 1 — 3 , 0
i j . . 0,02— 0 . 0 3 — 0,06 — 0 , 1 6 — 0 , 4 6 — 0,9
V . . . 2,8 — 3,5 — 4.4 — 6 , — 7& — 8 , 5
Indien men zich met een kast-temperatuur van 10°
wilde tevreden stellen, dan behoefde men de oppervlakte van den ijsbewaarder slechts half zoo groot te
nemen, als die van de hiervoor vermelde proefkast;
het ijsverbruik zoude hierbij dan van 6 kilogram tot
4,4 kilogram verminderen.
Over 't algemeen is het voordeeliger den ijsbak of
eigenlijke ijsbewaarder zoo groot mogelijk te nemen,
en wel bij eene plaatsruimte van p . m . 0,150 kub.
meter, zooals het voor middelmatige huishoudingen vol-
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doende is, ongeveer 0,080 kub. meter, zoodat hij 50
kilogram ijs bevat, en het toevoeren van frisch ijs, bij
goede isolatie van de kast, slechts eenmaal per week
behoeft plaats te hebben.
Een ijskist in den eenvoudigsten vorm wordtaangetoond op de plaat 1 fig. 3. m. n. is de ijsbewaarder
van blik; aan weerszijden worden deaftekoelen flesschen
of andere voorwerpen geplaatst.
Voor kleinere huishoudingen is een ijskist met openslaande deksels, gelijk aan fig. 4 , voldoende, terwijl
voor grootere verhoudingen eene kast gelijk fig. 5met
twee vleugeldeuren te verkiezen is.
Beide zijn hier met een ter zijde aangebrachten ijsbewaarder voorzien, die door het deksel B gesloten
kan worden.
E is de ruimte voor het plaatsen derkoelte houden
spijzen en dranken , die in fig. 4 doorhet aparte deksel
A te sluiten is, waarboven dan nog het hoofddeksel
D komt.
S. S. zijn twee verschuifbare luchtgaten, die tot het
luchten en schoonmaken van de binnenruimte dienen.
Wanneer deze luchtgaten geopend zijn, kan defrissehe
lucht door den afkoeler stroomen; zijn zegesloten, dan
kan de lucht er binnen circuleeren. Deze luchtgaten
worden geopend of gesloten door eenkoppelstang, die
beiden verbindt.
Dat deze ventilatie inrichting eene groote praktische
waarde heeft, valt zeer te betwijfelen.
Vele ijskasten hebben den bewaarder m. n. in het
midden. Deze soort heeft dat voor, dat zij een meer
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gelijkmatige afkfceling te weeg brengt. De scheiding
in twee helften met afzonderlijk af te sluiten deuren
veroorlooft buitendien, dat het eenegedeelte slechts voor
de keukenmeid toegankelijk behoeft gemaakt te worden.
De doorsnede van een door Meidinger voorgestelde
ijskist toont fig. I . De binnenruimte wordt, zooals
hiervoor reeds vermeld is, alleen van blik, gegalvaniseerd
ijzer of zink gemaakt, hetgeen onmiddellijk aan een
raam is bevestigd.
De ijsbewaarder nu n. mede uit blik vervaardigd,
gaat niet zooals bij de te voren besproken ijsbewaarder
tot beneden, maar hij neemt slechts 't bovenste gedeelte
van de kist in. De temperatuur zal daardoor veel
regelmatiger en het ijs zelf door de opening, die door
't deksel D gesloten kan worden, gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt.
Het gevormde ijswater wordt uit den ijsbewaarder
geschept, of het wordt door een zijdelings aangebrachte
buis afgevoerd.
Voor het bewaren van grootere ijsmassa's beveelt
Bolley eene inrichting aan, welke in fig. 6 in verticale
en in fig. 7 in horizontale doorsnede wordt voorgesteld.
Deze twee tot drie meter breede bewaarder is uit
2 centimeter zware eiken planken waterdicht samengesteld, en op de binnenzijden goedmet olieverfof teer
aangestreken; het houten traliewerk of de rooster ligt
eenige centimeters boven den eenigzins hellenden bodem.
De tusschenruimten der wanden bedragen 0,30 meter
en zijn met een slecht geleidende droge stof b. v.
hooi, haksel, mos, turfmot enz. opgevuld.

1 Is een deur voor den buitensten en h eene daarmede correspondeerende deur voor den binnenwand.
De toegang naar deze deuren wordt met een trapje en
bordes aangebracht; m is een buisje tot afvoervanhet
ijswater,. uitmondende in een schotel of bak, op zoodanige wijze dat het uiteinde derbuisaltijd onderwater
en de toetreding der buitenlucht daardoor verhinderd
wordt. Bij voorkeur worden in deze kast dikke stukken gaaf ijs opgestapeld, en met behulp van fijn gestooten ijs of sneeuw daarin dicht aaneen gesloten, als
het ware eene massa vormende, ineengepakt.
Tot zoover de omschrijving van ijskasten; laat ons
thans overgaan tot het beschouwen van grootere bewaarplaatsen van ijs.
*
•

*

•

§ 2.

Algemeene Beschouwingen.

Vroeger meende men dat het 'tbeste zoude zijri,
om ijsgroeven of kelders zoo diep mogelijk in of
onder den grond te graven,
Deze handelwijze is evenwel gebleken niet voordeelig
te zijn, maar eerder schadelijk te noemen, en wel om
de volgende reden:
i°. Hoe dieper men in de aardegaat, deste krachtiger werkt de natuurlijke aardwarmte op de verhooging
der temperatuur en is men daardoor vaak genoodzaakt
kostbaarder middelen aan te wenden tot opheffing dezer
aardwarmte.
2°. Bij een zeer diepen stand zal het in demeeste
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gevallen moeielijk, en in lage terreinen dikwijls onmogelijk worden, aan het ijswater eene behoorlijke
afvloeiing te bezorgen, 't geen toch altijd een eerste
vereischte is, daar anders het van het ijs afdruipende
water, als specifiek warmer zijnde dan het ijs, dit
spoediger zal doen smelten.
Gewoonlijk rekent men er op, dat het smeltwater
in den grond zal trekken.
3 D . Legt men de ijsgroeven diep in den grond dan
is het bovendien, vooral bij lage terreinen, gevaarlijk dat het zoogenaamde grondwater in de groeve
stijgt, hetgeen de smelting van ijs onmiddellijk zoude
te weeg brengen, aangezien de temperatuur van het
grondwater altijd veel hooger is dan die van het ijs.
Ziilks in die gevallen te voorkomen, zoude mede
brengen, dat men de groeven ofkelders watervrij moest
inrichten, hetgeen voorzeker de kosten van zoodanige
inrichtingen zeer zoude verhoogen.
Aangezien nu om bovengemelde redenen, de oude
wijze, om ijsgroeven of kelders diep in den grond
aan te leggen, met vele zwarigheden gepaard gaat,
zoo geeft men in den Iaatsten tijd meer de voorkeur
aan het bouwen van ijsbewaarplaatsen boven den grond..
Men bouwt gewoonlijk ijsgroeven van hout, van
natuurlijke of gebakken steen en dikwijls worden ze
ook van aarde en turf gemaakt.
Het hout laat minder vochtigheid door dan steen en
daar vochtigheid wederom een beste warmte geleider
is, bekleedt men dikwijls het metselwerk der ijsgroeven
met hout.
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Het metselwerk metselt men gewoonlijk met mos
(zooals bij welputten); zulks geschiedt ook meer om
de mindere kostbaarheid.
Daar in alien gevalle gewone kalkmortel voor dergelijke inrichtingen niet deugt, wijl ze bij de vochtigheid der ijsgroeve niet verharden kan, zoo is men
genoodzaakt i>ij het maken van waterdichte groeven,
de metselspecie te doen bestaan uit hydraulische mortels
uit sterke trasspecie of portland cement.
In heuvel- of bergachtige streken levert het metselen
met mos geen zwarigheid op, bij vlakke terreinen,
waar dikwijls het grondwater op I k i | meter wordfc
aangetroffen, doet men wel de ijsgroeve boven den
grond te maken, en haar met een aardheuvel te bedekken en deze met schaduw-gevend heestergewas of
boomen voor den invloed der warmte te beschutten.
Den ingang tot de groeve maakt men bij voorkeur naar
het noorden.
De gewone vorm eener ijsgroeve is die van een
afgeknotten kegel, welkskleinere cirkelvlakte den bodem
der groeve vormt, zoodat ze naar boven steeds wijder
vvordt; dikwijls worden zij ook cilindervormig of vierkant gemaakt en de zijmuren met hout bekleed.
Eene eerste zorg is het, de noodige maatregelen te
nemen tot afleiding van het smeltwater. Is de grond
tot opneming daarvan ongeschikt, dan wordt daarin
op eene andere, hierna te melden wijze voorzien.
De bedekking der ijsgroeven bestaat gewoonlijk uit
een dubbel stroo- of rietdak, waartusschen eene ruimte
van ongeveer 16 tot 32 centimeter. Deze tusschen2
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ruimte der beide daken bevordert vooral eene gelijkmatige temperatuur in de groeve; De stroo- of rietdaken
moeten ieder eene zwaarte hebben van minstens 30
centimeter.
- Bij voorkeur kiest men bij het aanleggen van een
ijsgroeve in den tuin of in 't hof ergens een schaduwrijke plaats, tegen *toosten, zuiden of westen, door
hooge gebouwen of opgaande boomen tegen de zonnestralen beschut,; aan den noordkant evenwel vrijstaande,
ten einde aldaar de groeve met een wagen te naderen
en alzoo op gemakkelijke wijze het ijs te kunnen
overbrengen. : '
De grootte regelt zich natuurlijk naar behoefte.
Eene.konische groeve van ongeveer 6 metermiddellijn
kan in de grootste behoefte voorzien.
Om het binnendringen van warine lucht inde groeve
zooveel mogelijk tegen te gaan , wordt de ingang met
dubbele deuren, bij wijze van portaal, voorzien; de
buitendeur kan imen dan achter zich eerst sluiten voordat
de binnendeur geopend wordt
Het is tevens aan te raden, wanneer men 's zomers
ijs of vleesch uit de groeve wil halen, zulks in den
vroegen morgen of 's avonds laat uit te voeren.
. De zwaarte der muren van een ijsgroeve zijn zeer
verschillend; van gehouwen of natuurlijke steen van 40
tot 50 centimeter, van gebakken steen van 22 tot 44
centimeter; dikwijls worden hiervopr spouwmuren gebezigd van verschillende zwaarten, met tusschenruimten
van 10 tot 15 centimeter. Ook worden muren van
turf, in leem of mos gemetseld, gemaakt, en even
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als de dunnere muren boven den grond met :eene
afhellende aardlaag omgeven, en van binnen m^t hout
bekleed.
De bodem der groeven bestaat bij vborkeur uit eiken
planken, welke, met tusschenruimten voor het doorzijpelen van het smeltwater, bij wijze van roosterwerk
worden gelegd, en waaronder een gemetseld putje met
riool tot wegvloeiing van dat water wbrdt aangebracht.
Is de grond tot- het opnemen van het smeltwater
geschikt, dan bedekt men eenvoudig deri bodem met
een laag takken zwaar 30 centimer, waarover stroo.
of zaagmeel wordt aangebracht ter zwaarte van ongeveer
20 centimeter.
Bij het vullen der ijsgroeve moet in acht genomen
worden de verschillende lageh zooveel mogelijk, van
zuiver ijs, dicht aaneen te sluiten en alle tusschenruimten
met fijn gestoten ijs of sneeuw vast te stampen, opdat
het geheel als het ware een lichaam wordt en de lucht
daartusschen niet kan indringeri.
Zeer bevorderlijk daartoe is het bezigen van zout,
hetwelk over elke laag ijs van b. v. 16 centimeter
zwaarte gestrooid wordt. Dit brengt te weeg, dat het
ijs*eenigzins smelt, en alzoo tot eene massa te zamen
vriest. Rondom langs de wanden wordt eveneens stroo
of zaagmeel aangebracht.
Bij dik ijs wordt dit in vierkante stukken gehakt,
en alzoo op gemakkelijke wijze dicht aaneen gepakt.
Valt er' een winter in, waarbij men geen ijs kan
bekomen, dan neemt men zuivere sneeuw. Tusschen
elke laag sneeuw van p. m. 16 centimeter zwaarte,
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wordt eenfg zout gestrooid, daarover water gegoten,
vervolgens de sneeuw vast aangestampt, en zoovoortgegaan totdat de groeve vol is.
De ondervinding leert, dat de sneeuw bij deze behandeling nog kouder is dan ijs; men kan dientengevolge,
waar ijs van zuiver water slechts op zeer grooten
afstand te verkrijgen is, met voordeel sneeuw bezigen;
svenwel is hierbij een ruimer gebruik van zout aan te
bevelen.
Het is hier evenwel de plaats aan te merken, dat
het gebruik van zout, niettegenstaande dit het bewaren
van het ijs bevordert, zijne schaduwzijde heeft n. 1.
wanneer het ijs gebruikt moet worden tot het afkoelen
van metalen melkvaten enz. Ook zonder zout, hoewel
met eenig meerder verlies, kan het ijs en de sneeuw,
overigens bij zorgvuldige behandeling, in voldoende
hoeveelheid bewaard worden.
Wanneer het ijs of de sneeuw in degroeve gebracht
is, worden de deuren daarvan bij vriezend weder open
gelaten, doch bij invallende dooi onmiddellijkgesloten.
Zoodra geen vorstig weder meer wordt verwacht,
bedekt men het ijs of de sneeuw met een dikke laag
stroo van p. m. 60 a 70 centimeterzwaarte, maaktbeide
toegangs deuren dicht, en beschut daardoor de groeve
voor het binnendringen der buitenlucht.
Om vleesch of visch in de groeve te bewaren, make
men daarvoor houten kastjes, welke in het ijs. worden
geplaatst. Deze kastjes kunnen eene afmeting hebben
van p. m. 1 meter lengte, 0,65 meter breedte en 0,50
meter hoogte, met deksel voorzien, en met stroo wor-
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den toegedekt. Het in zoodanige kasten bewaarde
vleesch of visch blijft tamelijk lang goed, en zonder reuk.
De methode om deze eetwaren niet in kasten maar
vrij in de ijsgroeve op te hangen, is niet zoo goed.
Kasten van bhk of zink zouden m. i. nog doelmatiger
en althans zindelijker zijn.
Is de ijsgroeve bijna ledig, en niet meer te gebruiken, # dan wordt zij terstond voor den aanvang des
winters schoongemaakt, de deuren worden geopend,
zoodat de groeve kan uitluchten, en de koude kan
binnendringen.
Zoowel de wijze van behandeling, als ook de spoedige vulling, indien dit geschieden kan, draagt ongemeen veel bij tot het bewaren van 't ijs.
Bij een kouden dag laat men, om de groeve te
vullen, verscheidene personen ijshouwen. . Dezehakken
van meter tot meter kerven in't ijs, maar slechts zoo
diep, dat het water er niet doordringt. Dan wordt de
geheele baan los en doorgehouwen en de stukken van
elkander gespleten. Deze stukken trekt een man
met een ijshaak uit het water, zoo kan dus altijd edn
man hakken, een tweede het ijs er uittrekken, een
derde het verder naar den wal schuiven, terwijl twee
man het op den wagen of slede laden.
In de ijsgroeve staat een man beneden, deze klopt
en stapelt het ijs op, een man, die bij het afladen
helpt, staat bij den ingang, en geeft aan den beneden
staanden het ijs aan. Op dezewijze kan door eenige personen eene groote ijsgroeve in een dag gevuld worden.
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§ 3V

Omschrijving van verschillende Usbewaarplaatsen.
De eenvoudigste wijze tot het bewaren v a n i j s i s
voorzeker die, welke door de commissie, (door het
hoofdbestuur der Friesche maatschappij van landbouw
afgevaardigd, naai* Denemarken en Zwederi om de
boterbereiding in die rijken nategaan in verband met de
inrichting der boerderijen aldaar,) is waargenomen bij
eene hoeve van den Heer A. Matsen te Tijlesbo in
Zweden.
De omschrijving daarvan volgens b.g. n. commissie
luidt: Verbeeld u aan de noordzijde van de melkehkelder, onder de schaduw van hooge en zwareboomen,
langs een niuur, eene drie meter breede en ruimtwee
meter diepe , (de lengte is niet opgegeven) groeve in
den grond gegraven. In deze langwerpige loopgraaf
nu was eerst eene laag takken, en daarop eene laag
zaagmeel goed ingetrapt geworden. In den winter waren
de schotsen ijs op dien bodem gestapeld, eene halve
meter van de zijden en den grond, en de tusschenruimtegoed met zaagsel gevuld, laag op laag door zaagsel
gescheiden; opdat de warmte beter afgekeerd worde,
en het aflekkend water daardoor afvloeien kan, wordt
daar over een laag zaagsel van 7 centimeter gelegd,
tot dat het ongeveer een meter boven den grond is,
en dan schuinafhellende met eene dikke laag stroo bedekt om tegen de warmte en tegen den regen beveiligd te zijn.
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Dat deze inrichting de eenvoudigste en goedkoopste
bewaarplaats van ijs is, zal elk duidelijk zijn.
Dat hier de gesteldheid van den grond en de geheele
omgeving van boomen enz. eene voorname rol moeten
spelen, is zeker te veronderstellen, daar bij gewone
toestanden eene dergelijke groeve als zeer onvolkomen
zal worden bevonden.
- Plaat I fig. 8—9. toont de horizontale en verticale
doorsnede aan van een eenvoudigen en doelmatigen
ijskelder, geschikt voor de meeste huishoudingen en
kleine boerderijen. Deze kelder is op den bodem 2
meter vierkant, hoog 2 meter en boven eenigzins verwijdende, groot 2,20 meter vierk.
b. een kariaal tot afvoer van het smeltwater, van
draineerbuizen.
ex. zijn twee ongeveer 16 centimeter dikke en
ruim 2 meter lange palen die op klipjes rustende over
den zinkput worden gelegd.
Over deze grondleggers wordt de bodem des kelders
gemaakt, bestaande uit een roosterwerk van palen,
waarover een laag takkeh en stroo wordt gelegd, De
opgaande stijlen welke den omtrek moeten vormen,
worden volgens de teekening, eenigzins hellende, in
den grond geslagen en daartegen de bekleeding" der
wanden, bestaande uit lichtere palen, zware latten of
schroten, vastgespijkerd. Deze wanden worden vervolgens met een dichte laag stroo, ter zwaarte van
ongeveer 10 a 15 centimeter, bekleed, en tegen de
wanden bevestigd.
a.a^ en k.k. zijn vier over kruis liggende palen van

24

p. m. 16 centimeter dikte en ruim 3 meter lengte.
Over deze hoofdbalken worden verder de noodige palen
gelegd, welke gezamenlijk het dak vormen, waarover
dan een laag stroo van 30 centimeter zwaarte, en
daarop een aardheuvel van 1meter hoogte aangebracht
wordt.
P is eene vierkante opening boven in het dak, die
met planken omkleed en met een deksel voorzien
wordt. Dit kastje wordt na de vulling der ijsgroeve
met stroo dicht gestopt, en mede met aarde overdekt.
r zijn dicht in een gebonden stroobundels, welke
de binnendeur vormen.
s is een valdeur, mede met stroo bekleed, welke
den eigenlijken ingang naar de groeve afsluit
Een zoodanige ijsgroeve kan bijna door iederen
landbouwer van dennen of eiken palen zelf worden
vervaardigd.
In plaats van grond boven deze groeve kan men
daarboven 00k een afhellend stroodak of desnoods
alleen een hoop stroo aanbrengen. Een dergelijke
groeve kan ruim 4500 kilo ijs bevatten.
'Doelmatiger, doch 00k duurder, is het kleine ijshuis
volgens plaat 1 fig. 11 en 12; waarvan het eerste de
verticale en het andere de horizontale projectie voorstelt
Dwars over de leggers a. a. liggen de vloerdeelen,
welke met eenige tusschenruimten of gaten moeten
voorzien worden voor het wegvloeien van het smeltwater*
De wanden van dit ijshuisje worden gevormd door
opgaande stijlen, waartegen aan weerszijden een houten
bekleeding zwaar 22 millimeter (liefst eikenhout) wordt
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aangebracht, en waarvan de tusschenruimtcn met haksel, kaf enz. worden aangevuld. De eigenlijke ijsbergplaats is eene afzonderlijke vierkante ruimte, in
het midden van het gebouwtje door afzonderlijke
loodrecht staande stijltjes gevormd, welke mede aan
weerszijden met plankhout alsvoren worden bekleed,
en waarvan de tusschenruimten met haar, afval van
wol, houtskoolpoeder of een andere slecht geleidende
stof worden opgevuld. De binnenwand indeze ijsruimte
met een laag pik te yoorzien. De geheele ruimte
wordt vervolgens met een zolder van zwaar dennenhout gedekt, en het geheele gebouwtje met een rietof stroodak ter zwaarte van 0,50 meter voorzien. De
ingang naar de ijsbergplaats is bij j door het dak
over den zolder met afgeschut portaal en twee deuren
benevens een luik, aangebracht.
De ingang naar de ruimten om den ijsberger, is in
den buitenwand aan den noordkant; deze ruimten kunnen dienen tot bergplaats van spijzen enz.
De geheele buitenwand met de deuren zijn nog
bovendien met een dichte laag stroo omkleed.
Plaat 2 fig. 1, 2 en 3 stellen een ijsgroeve voor
waarboven een tuin-paviljoen is aangelegd, fig. 1 is
de platte gromd van het paviljoen waaronder zich de
ijsgroeve bevindt; fig. 2 toont de verticale doorsneden
welke het geheel durdelijk voorstelt.
De onderste ruimte wordt ingenomen door den gemetselden zinkput, waarvan de muren 60 centimer zwaar
zijn, en waarvan de bodem tot 1,25 m. beneden de terreinshoogte reikt.
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De bodem van dezen put isnietwaterdicht gemetseld,
daar hier gerekend wordt, dat het smeltwater in den
grond kan wegvloeien. . Over dezen put is de vloer
aangebracht, welke uit eiken liggers en dito delen
samengesteld, en met de noodigeopeningen voorzien is.
Boven dezen put is de groeve opgeriietseld ter zwaarte
van i'J. steen, binnenwerks wijd 2,80 meter, hoog
4,20 meter.
Boven deze ijsgroeve zijn de muren verder terzelfder
wijdte, en ter hoogte van 2,51 meter, zwaar 1 steen
opgetrokken en vvel in verband met een portaal of
gang welke van boven" overwelfd is.
Boven genoemde ruimte is eene dubbele zoldering
aangebracht, met eene tusschenruimte van 47 centimeter, waarvan de bovenste zolder de vloer van het
paviljoen uitmaakt.
De ingang van het portaal moet aan den noordkant
aangebracht worden. Het portaal wordt met buitendeur
voorzien en tevens met een binnendeur van de ijsgroeve
gescheiden.
Het geheele metselwerk wordt vervolgens, ter hoogte
van den vloer van 't paviljoen, met een aardheuvel,
volgens de teekening omgeven en deze met heesters
en boomen beplant.
Verkiest men geen paviljoen boven deze groeve, zoo
vervangt men dit door een dubbel stroodak, zooals zulks
bij fig. 2 met gestippelde lijnen is aangewezen.
Fig. 3 stelt het geheel in opstand voor.
Een andere ijskelderinrichting boven den grond ontleenen wij aan Haarmans tijdschrift voor bouwkundi-
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gen; deze is op plaat 2 fig. 4 en 5 aangegeven. Het
ijshuis heeft den vorm van een kubus, waarvan de zijden;3ji4 meter ]ang zijn; vloer, wanden en dekkingen
evenals de sparreh van de bedaking zijn samengesteld
uit dubbele wanden, waarvan.destijlen en leggers zwaar
10 centimeter en de bekleedingen zwaar 22 tot 28
millimeter, alles van pijn of dennenhout; de vloer
zwaar 6 centimeter.
De tusschenruimten der binnen- en buitenwanden benevens die der vloer bedraagt ongeveer 60 centimeter,
de ruimte tusschen de dubbele dakbedekking wordt
bepaald door den hoek die de dakvlakte met deloodrechte muren vormt. Al deze tusschenruimten worden
opgevuld met een mengsel van kolenasch (sintels) en
zaagmeel.
Op dezelfde wijze wordt het daaraan verbonden voorportaal samen gesteld, waarin de opgang of trap ligt,
en waarin tevens allerlei koel te houden voorwerpen
kunnen geplaatst worden.
Nadat de noodige fundamenten ter vereischte diepte
en zwaarte tot den beganen grond zijn aangelegd, en
op gemetseld, worden daarop de leggers en stijlwerken
volgens teekening aangebracht, en met het aanbrengen
der buiten en binnenbekleeding tevens de tusschenruimten met het bepaalde mengsel opgevuld en vast aangestampt. Het dubbele dak wordt bovendien met riet
of stroo gedekt.
De met d. en e. aangeduide deuren bestaan uit 8a 10
centimeter dik riet- of stroowerk, aan weerszijden met
planken beklee^. •
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In den dubbelen zolder is een luik gemaakt; waarover voor meerdere zekerheid nog een omhulsel van
stroo is aangebracht.
Tot het gemakkelijk op en nederlaten van het luik
is een toestel aangebracht met koord en katrol enz.
Ten einde deze inrichting nog volkomener tegen den
invloed der buitenlucht te beveiligen, zijn de wanden
van buiten en de deur, mede met een dicht in een
gedrongen laag stroo 10 centimeter zwaar bekleed.
Deze inrichting is niet zoo kostbaar, en geeft zeer
goede resultaten.
Plaat 3 fig. 9 , stelt eene verticale doorsnede voor
van devorstelijke ijsgroeven in Ktipferzell. Deze groeven
zijn in den vorm eener omgekeerde afgeknotte kegel,
van breuksteen opgemetseld; de diepte daarvan is 5,60
meter, het onder grondvlak is in diameter 1,50 meter,
de middellijn van boven bedraagt ongeveer 4 meter.
Beneden is een roosterwerk R. R. van eikenhout
aangebracht, waaronder zich een bak bevindt tot opvanging van het smeltvvater.
Boven deze groeven zijn spitse stroodaken ter zwaarte
van 35 centimeter, waarin zich aan den noordkant de
toegang bevindt, welke met twee dubbele en met stroo
bekleede deuren is afgesloten.
Een ijskelder inrichting zonder metselwerk toont
plaat 4 fig. 1 in horizontale, en fig. 6 plaat 2, in
verticale doorsnede.
De inrichting is trechtervormig,. boven 4,55 meter
en beneden 3 meter in den dag wijd.
De stijlen der zijwanden van 13 a 13 centimeter
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dik dennenhout, worden van buiten en van binnen met
planken, zwaar 28 millimeter bekleed; de vloer is
slechts aan den binnenkant met planken bekleed, en
met gaten voor 't afvloeiende ijswater en een looden
buis voorzien. De tusschenruimten der zijwanden zijn
met haksel en leem gevuld. Op den bovenrand wordt
de dakplaat, uit dubbele eiken planken bestaande,
met de noodige rongen bevestigd. Het dak, dat alleen
boven den grond zichtbaar is, is 3,82 meter hoog:
De zestien daksparren worden van boven in den zoogenaamden Koningstijl met tand bewerkt. Het dak,
benevens de ingang, wordt met stroo gedekt ter
zwaarte van 35 centimeter.
De ingang ligt naar 't noorden en leidt 1 meter in,
en I meter boven den grond naar debinnenste ruimte.
Rondom het dak is een 16 centimeter diepe en 35
centimeter breede, met steen bevloerde greppel, tot
afvoer van het regenwater.
Plaat 3 fig. 5—6 toont de inrichting en vorm, van
een in Berlijn gebouwden ijskelder boven den grond.
Het gebouw is 11,28 meter, in het vierkant. De
ruimten B. D. hiervan dienen tot het bewaren en
inzouten van vleesch. De ruimte C. is het voorportaal en A. de eigenlijke bewaarplaats van het ijs,
waarin bij groote hitte het vleesch aan ingeslagen haken
opgehangen wordt. Het geheele gebouw is van ruwe
klinkersteen, bij wijze van spouwmuren, met tusschenruimten van 8 centimeter in kalkmortel opgetrokken.
De onderscheidene ruimten zijn met vlakke gewelven
van portland cement overdekt, welke door dubbele
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spoorstaven gesteund, zie fig. 7 en 8, en met door de
muurvverken heenloopende ankers verzekerd zijn.
In deze gewelven zijn openingen uitgespaard en met
luchtkokers voorzien..
De vloeren zijn mede van klinkers gemetseld, de
vloer der ijsruimte is afhellende naar een kanaal K.,
tot afvoer van het smeltwater.
Het geheele gebouw wordt met eene aardlaag zwaar
1 meter overdekt met hellingen aan dezijden van 1op 1.
Langs deze helling voert een trap naar de boven
gelegen luchtkokers, ten einde deze op tijd tekunnen
openen en sluiten.
Het opvullen van het ijs geschiedt aan den noordkant, alwaar een soort balcon E. is aangebracht.
Hreronder worden de met ijs geladen wagens gevoerd
en dit langs de loopplanken over het yoorportaal C.,
naar de binnenruimte A. gebracht.
.-.
'.
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Us en sneeuwbewaarders in bestaande qebouwen.

A. In den grond.
Zie plaat 4. . Fig.. 2—7.
••

•

Indien onder een gebouw het grondwater niet hooger.
dan tot een diepte van hoogtens 3 meter kanstijgen,
grave men onder den vloer een kuil ter grootte van
ongeveer 3 meter vierkant, en ter diepte van 2 meter..
Deze ruimte omkleede men met 8 centimeter zware
eiken geploegde of dicht gebreeuwde planken, vormen-,
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de alzoo een kuip zonder bodem. Op den bodem
wordt eene laag takken of rijs gelegd ter zvvaarte van
30 centimeter, waarover eenig stroo of zaagmeel.
Deze kast of kuip wordt gelijkvloers gedekt volgens
plaat 4 fig. 2.
De leggers boven den kuip hebben eene breedte.
van 8, bij eene diepte van 30 centimeter. Deze
leggers worden mede van onderen met plankhout bckleed, en de tusschenruimte, ter diepte der leggers
aangevuld met haksel of kaf. Tusschen de leggers
wordt door twee ravelings eene opening gevormd van
0,94 om 0,64 meter zie a. fig. 3. De onderbekleeding
steekt aan al de vier kanten dezer opening 2\ cm.
over, welk overstek dient, om daarop de in de opening
van pas gemaakte linnen, met kaf gevulde, matrasfig. 8 te
doen rusten. Boven dezematras wordt gelijk met den vloer
een houten opgeklampt luik zuiver sluitende en draaiende gemaakt; g. g. is het luik; h. h. de klampen en
i, het handvatsel en de sluiting. Men zorge tevens
deze kuip aan de zijden mede met eene dubbele bekleeding en tusschenvulling te voorzien, voorzooverre deze
namelijk onder den vloer boven den grond reikt.
Door middel van een trap of laddertje daalt men
in dezen ijsbewaarder neder, en zorge er voor, het
luik of de matras weer boven zich te sluiten.- Het
ijs wordt niet hooger in den kuip aangebracht, dan
1,50 meter, terwijl de overblijvende luchtruimte tot
het bergen van onderscheide zaken kan dienen. De
bovenste ijslaag wordt met stroo of met dubbele bastmatten gedekt.
• *.
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B. Hoven den grond.
Laat het grondwater niet toe dezen kuip geheel
in den grond te brengen, zoo kan deze ook gedeeltelijk er in worden aangebracht, zooals bij fig. 3
is aangetoond; men zorge alsdan het gedeelte boven
den grond met dubbele bekleeding als boven te
voorzien.
Dergelijke bewaarders kunnen in de iste ofbenedenste verdieping van een huis, schuur, wagenhuis of
andere bergplaats, doch niet in een stal, worden aangebracht en moeten als dan geheel uit dubbele wanden
bestaan.
Zulke ijs- of sneeuwbewaarders, wier ruimte zich
schikt naar de behoefte, de omstandigheden. of den
wil van den gebruiker, kunnen in of boven den grond
in alle gebouwen waar vrije ruimte is, (deze wordt
vaak gemakkelijk gevonden wanneer men ze zoekt,)
binnen korten tijd en met weinig moeite en kosten
worden aangelegd.
Goede bewaarders moeten minstens 2\ meter diep
zijn, opdat boven 't ijs genoeg luchtruimte voor andere
zaken overblijft.
De met een zaag op behoorlijke grootte doorgesneden ijsschollen, moeten wanneer men ze in den bewaarder brerigt, daarin zeer nauwkeurig op en naast
elkaar gelegd worden, en bij sterk vriezend weer verzameld worden.
Waar geen ijs is, wordt sneeuw in 8 k 10 centimeter hooge lagen, die met lauw water, Waarin keuken
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zout, salpeter en salmoniak opgelost zijn, begoten,
zeer sterk in den bewaarder vastgestampt, waarin dan
de sneeuw in een vasten ijsklomp verandert.
Hoe grooter de hoeveelheid ijs is, voornamelijk in
de hoogte of in kub. vorm, des te beter wordt het
ijs of de ijskoude bewaard, en des te meer vermindert
de warmte, om en in de ruimte van den bewaarder.
De bewaarders van 11 meter tot 3 meter vierk.,
welks onderste helft men tot i | h i | meter hoogte
met zuiver ijs vult, dat op eene bedding van 10 centimeter stroo rust, van de binnenwanden met een dito
laag is gescheiden, en tevens met dubbele matten van
boomschors of stroo is gedekt, en welks bovenste helft
luchtruimte is, hebben twee bedoelingen:
i c . Ijs voor zooverre het niet verbruikt wordt, van
winter tot winter tebewaren; het niet verbruikte of overgebleven ijs wordt in den volgenden winter vernieuwd.
2°. de bewaring van zaken uit het dieren- en plantenrijk in de besloten koude luchtruimte boven het ijs.
§ 5.

T urfke 1 d©rs.
Omtrent de aanwending van turf tot het verbeteren
van bestaande kelders, en het maken van andere inrichtingen tot het bewaren en koelhouden van spijzen
en dranken, vinden wij in Dinglers Politechnisch journaal een opstel van den Architect Wallis, dat 00k
in ons land op vele plaatsen toepassing kan vinden.
3
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De heer Wallis zegt daar: Voor zooverre mij bekend,
is over de aanwending van turf, als een zeer doelmatig
bouwmateriaal, n. 1. voor kelders in woonhuizen, bergplaatsen enz. en tot het maken van Lager Kelders
(Biermagazijnen) enz. nog weinig geopenbaard.
Er is reeds herhaalde malen geklaagd, en bezwaren van
allerlei aard zijn er aangevoerd over degebreken, welke
vele kelders, zoowel in woonhuizen als andere inrichtingen
zoowel in onze provincie Aurich als elders, aankleven.
De voornaamste klacht is over de snelle temperatuurs
verandering der kelders, waardoor zoovele daarin bewaarde zaken aan spoedig bederf onderhevig zijn, en
daardoor in de meeste gevallen voor de huishoudingen
onbruikbaar worden.
Ten einde mijne aanwijzingen tot verbetering dier
kelders, welke meest op ervaring berusten, duidelijk
te maken, dient vooraf te gaan eene nadere beschouwing van de tegenwoordige inriehting dier kelders.
In vele streken van onze provincie kunnen de vloeren
der kelders, of slechts een weinig dieper dan het
maaiveld, of met dezen gelijk gelegd worden; dewijl
bij eene diepere legging de vloeren van den kelder
steeds door het grondwater overstroomd worden.
Dat door het maken van waterdicht gemetselde
kelders . dit gebrek overwonnen kan worden, behoeft
geen verder betoog; doch juist ter vermijding van
de grootere kosten worden de kelders dikwijls naar de
hoogte van het grondwater gebouwd, waardoor hare
veeltijds slechts ednsteens muren grootendeels boven
het maaiveld kpmen te staan, waardoor ze zoodoende
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te veel aan de inwerking der luchtworden blootgesteld.
Deze inwerking van de buitenlucht kan op de verandering van temperatuur in de kelderruimte niet dan
nadeelig werken, en wordt niet alleen veroorzaakt door
de vaak te lichte muren, maar tevens door de gebrekkige
constructie van de dekking der kelders.
Deze dekking bestaat toch gevvoonlijk slechts uit een
houten bekleeding van 3tot 4 centimeter zwaarte, rustende op de noodige balken ofleggers, vvelke bekleeding
in de meeste gevallen tevens tot kamervloer dient.
Deze lichte plankbekleeding laat nietalleen de koude
of warmte gemakkelijk toe, maar tevens al is devloer
00k geploegd, het stof en bij schoonmaken het water,
dat door deze naden lekt, waardoor vele zaken%meer
of minder beschadigd worden.
Dat de tusschenruimten der kelderbalken van een
zoogenaamd leemwerk zijn voorzien, is slechts zelden
het geval, daar dit alweder wordt nagelaten om de
meerdere kosten in de eerste plaats, en omdat onze
gewone arbeiders of werklieden niet in het leemwerken
ervaren zijn. Hierbij komt het gebrek van groote
vochtigheid der kelders, welk gebrek nog bevorderd
wordt, door het vele spoelen en schoonmaken van den
kelderbodem, waardoor het hout, door het leemwerk
spoedig ter verrotting overgaande, dit laatste dikwijls
moet worden verwijderd.
Ook is eindelijk de temperatuur in de kelders te
veel aan afwisseling blootgesteld door de slechte plaatsing en gebrekkige shifting van de deuren en vensters,
terwijl tevens door het vaak ontijdig openen en afslui-
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ten dezer voorwerpen de lucht te veel verwarmd of
afgekoeld wordt.
Daar nu voor een voldoend onderhoud van de in den
kelder te bewaren voorwerpen als: groenten van allerlei soort, ooft, vleesch, enz. en ook van alle soort
dranken als: bier, wijn en verdere vloeistoffen, een
temperatuur van i°—io° R. doelmatiger is dan een
boven de io° R., zoo moet tot bewaring dezer temperatuur ook de kelder op een doelmatiger wijze, als
tot nu toe geschiedt, ingericht en aangelegd worden.'
<De volgende voorschriften zullen hiertoe wellicht niet
ondiehstig" zijn, en vele eigenaren van gebouwen tot
leiddraad kunnen dienen.
.
Zie plaat 5.
Om de inwerking van de buitenlucht op de muren
van een kelder A. fig. 1 en 2 , die twee buiten- en
twee binnenmuren heeft, en van wege 't grondwater
siedits 0,80 meter dieper dan het terrein kari worden
aangelegd, meer te beperken, zoude het goede resultaten geven, de beide buitenmuren met aarde, tot de
hoogte van de kelderdekking, aantehoogen.
In deze aardwallen, die van boven eenebreedte moeten hebben van 1,25 meter tot 1,90 meter, met voldoende hellingen aan den buitenkant, zouden voor de
vensters gemetselde kastjes of openingen worden aangebracht, waardoor ^n toevoer van licht &n ventilatie
mogelijk bleef. Groote vensters zijn voor een kelder
eerder schadelijk dan voordeelig, daar door groote ven-
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sters de temperatuurs-verandering in den kelder te veel
bevorderd wordt.
Men make dus bij voorkeur de vensters niet grooter
dan, ter bereiking eener voldoende ventilatie, zulks
volstrekt vereischt wordt.
Door de vermeerderde druk tegen deze buitenmuren
zullen deze laatste eenigszins verzwaard en in plaats
van zooals gewoonlijk ter dikte van een steen, tot i£
of 2 steen zwaarte moeten opgetrokken worden.
Door dit middel zoude de werking der buitenlucht
op de buitenmuren aanzienlijk geringer zijn.
De kosten wegens de verzwaring der muren, het
maken van vensternissen, alsmede de plaatselijke toestanden, waarbij een dergelijke ophooping van aarde
tegen den buitenhoek van een gebouw zijne bezwaren
medebrengt, ja dit menigmalen, zooals in steden en
bebouwde kommen in dorpen, onmogelijk maakt, zijn
redenen waarom deze aardwallen slechts zelden toegepast zullen worden.
Een ander beschermingsmiddel, dat van binnen in
den kelder aangebracht kan worden, en dat zoowel
de inwerking van de temperatuur op de buitenmuren
a. b. en b. c. als ook op de binnenmuren verminderen,
of geheel opheffen kan, zdu dus verre de voorkeur
v
verdienen.
Dit behoedmiddel bestaat in het maken van turfmuren van binnen tegen de keldermuren, waardoor de
oppervlakte of ruimte van den kelder evehwel verminderd wdrdt.
De voor zoodanige turfmuren aantewenden turf is de
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zoogenaamde grauwe lange, of fabrieksturf en waarvan
de Hchtste soort totditdoeleinde degeschiktste is. Niettegenstaande de lengte en zwaarte dezer turven onderling nietgelijkis, alsbedragende de lengte van 36—39
centimeter, en de dikte van 9—10 centimeter, zoo
kan men evenwel daarvan een voldoend metselwerk
vormen, vooral wanneer het verbindingsmiddel, dat bij
voorkeur uit goed bereid leem, met haksel gemengd,
bestaat, behoorlijk aangewend wordt.
Tusschen de turf- en keldermuren late men eene
ruimte van ongeveer 8—13 centimeter, welke ruimte
natuurlijk met lucht gevuld blijft.
De dikte der turfmuren moet minstens de lengte van
een turf, dus circa 30 centimeter bedragen, en deze
in behoorlijk verband met strekse en koplagen worden
opgetrokken.
Op de teekening fig. 3 geeft e. f. g. en h. e. de constructie nader aan.
Ten einde bij het schoonmaken van den vloer des
kelders het water niet inden turf kan optrekken, moeten de turfmuren op een voetstuk staan van 2 tot 4
lagen metselsteenen, in sterke tras opgetrokken, volgens fig. S a. b.
Bij de venster- en deuropeningen wordt de turf
gesloten tegen de zijwanden aangebracht, terwijl het
tevens voor de stevigheid der muren bevorderlijk is,
hier en daar een enkele turf tegen de buitenwanden te
laten aansluiten zie fig. 4 en 5.
Op deze wijze kanmendeninvloed vandebuitenlucht
op de keldermuren voldoende opheffen; er blijft ons
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nog over: hoe men zulks mede bereiken kan bij de
dekking en bij de deuren en vensters der kelders.
De beste en duurzaamste dekking der kelders is
voorzeker die met gemetselde gewelven, welke door
hare aanzienlijke kosten* evenwel niet dikvvijls aangebracht worden.
Daar nu in plaats van gewelven veelal eene bedekking van balken met eene eenvoudige plankbekleeding
wordt gebezigd, zoo moeten deze of met een leemwerk of met turf worden verzwaard.
De aan gewicht lichtere turf zoude reeds om deze
reden de voorkeur hebben boven 't leemwerk , wanneer niet tevens de turfdekking minder kostbaar, en
tot het behoud van 't houtwerk meer bevorderlijk was.
De turfdekking wordt op de volgende wijze geconstrueerd.
De kelderbalken worden aan de zijden bf met sponningen voorzien, waarin de latten of bekleedingsplanken kunnen geschoven worden welke de turflaag moeten dragen, of deze worden gelegd op, tegen de balken
te bevestigen, draaglatten. Op deze latten of bekleedingsplanken, dus tusschen den bovenvloer en deze laatsten, wordt de ruimte met turf zoo dicht mogelijk
aangevuld. Deze aanvulling kan het best uitgevoerd
worden, voordat de eigenlijke kamervloer is aangebracht.
Om de vensters en deuropening worden kantstukken,
van 3 tot 5 centimeters zwaarte en ter breedte van
de zwaarte der turfmuren, met inbegrip der tusschenruimte aangebracht, welke kastgewijze betimmering
tevens gelegenheid aanbiedt om dubbele ramen en
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deuren te kunnen plaatsen, waardoor eene afgesloten
luchtruimte gevormd wordt, welke door hare slechte
geleiding zeer bevorderlijk is tot het behouden eener
gelijkmatige temperatuur in den kelder.
De vensters in den buitenmuur worden zoodanig gemaakt, dat zij of ter zijden kunnen openschuiven, of
in dubbele slagen naar binnen opendraaiende gemaakt
worden. Voor het meer luchtdichte afsluiten der deu-.
ren en vensters kunnen de bekende tochtbanden of wollen stoffen , zooals de zelfkanten van laken , worden
gebezigd.
Is tot ingang van den kelder een deur in twee slagen
verkiesHjk , zoo moet de onder- en bovendrempel volgens fig. 7 worden ingericht. De turfmuren en bovendekking daarvan, kunnen met kalk ofleemmortel worden
beraaptj en ter bekoming van meer licht, gewit worden. Genoemde mortels in brijachtigen toestand hechten zeer goed op turf.
Wanneer de opening der deuren en vensters voorzichtig en naar behooren geschiedt, zoo zal een naar
deze voorschriften ingerichte kelder, zoowel in den
winter als in den zomer een bijna bestendige en gelijkmatige temperatuur van 1° tot io° R. bewaren
kunnen.
Bij dubbele vensters ishet zelfs bij de hevigste koude
niet noodig, deze van buiten met stroo of mestaarde
te bedekken, en daardoor den kelder van het daglicht
te berooven.
Om bij gesloten deuren en vensters gelegenheid te
hebbenj de zich in den kelder ontwikkelende dampen te
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verwijderen, kunnen in de muren juist onder dezoldering der kelders, ongeveer bij f. en g. zie fig. 3 ,
buizen worden aangebracht van p.m. 8 centimeter,
diameter. Deze van zink of blik vervaardigde buizen
bestaan uit twee gedeelten, waarvan het eene gedeelte
met klep voorzien, vast in den buitenmuur is bemetseld,
terwijl het andere deel, dat.door de luchtlaag en de
dikte der turfmuur gaat, los'ofverschuifbaar is, hetgeen
evenwel mede aan den kelderkant met klep of stop is
voorzien. Trekt men dit laatste gedeelte uit hetvaste
gedeelte der buis, b. v. ter lengte van de dikte der
luchtlaag, dan zal deze laatste in beweging geraken,
en daardoor aan die luchtlaag de noodige temperatuursverandering gegeven worden.
Dat zoodanige turfbekleeding, zoowel de kelders als
de ruimte daarboven voldoende beschut, hebben mij de
ervaring van den afgeloopen winter geleerd. In de
kelders van een nieuw gebouwd huis, welks bekleeding
naar de voorgeschreven wijze alleen met turf heeft
plaats .gehad, evenwel zonder inwendige turfmuren ,
omdat de keldermuren in sterke tras waterdicht waren
gemetseld, hebben de daarin bewaarde producten bij
een uitwendige temperatuur van n ° R. niets doorderi
vorst geleden, ofschoon de enkele vensters daarin niet
door uit- of inwendige voorbehoedmiddelen tegen het
indringen der koude waren gevrijwaard.
•. . •
In de boven 't eene gedeelte van dezen kelder aangebrachte provisie-kamer, welks ingangsdeuren in den
gang en het groote venster met binnenluiken in den
west-buitenmuur was aangebracht, heeft de boven aan-
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gevoerdetemperatuur geen merkbareninvloed uitgeoefend,
en is zelfsde olie, daarin bewaard> niet bevroren geweest.
Tot wering van het geluid is zoodanige turfbekleeding
tusschen de balken bij gebouwen van meerdere verdiepingen mede aan te bevelen.
Ten opzichte van meerder gevaar, vooral bij brand,
zegt genoemde Architect, indien een met turfen haksel
opgevulde dekking door brand wordt aangetast, zoo
zoude deze met de verbrande planken die tot bekleeding
dienen, naar beneden vallen, en wellicht, wanneerveel
haksel in de turfvoegen gestrooid was, het onderste
vuur voor een tijd lang dempen. Gaan schoorsteenpijpen
door zoodanige turfbekleedingen, dan zorge men deze
op een behoorlijken afstand met eene leemlaag te
omringen. Eene opvulling der balklagen met een
mengsel van mos en run, tot wering van het geluid,
is mij tevens gebleken zeer goed te voldoen.
Bij gevallen waar men de kelders, van wege het
grondwater, niet diep in den grond kan aanbrengen
of waar, in reeds voorhanden zijnde gebouwen, nog kelders moeten aangelegd worden, en de fundamenten
hiervoor niet diep genoeg zijn, is het zeer doelmatig
kelders met turfmuren te vervaardigen, omdat deze
eene gelijkmatiger en lager temperatuur behouden, dan
de gewone van steenen gemetselde kelders. Hierbij is
op te merken dat zoodanige turfmuren alsdan eene
zwaarte moeten hebben van minstens 47 centimeter en
dat daarin een rij stijlen, zoowel tot ondersteuning der
balken, als tot het vormen van kozijn- en vensteropeningen kunnen worden aangebracht.
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Een aldus door mij vervaardigde kleine bierkelder
heeft zich zeer goed gehouden.
Zijn de brouwerijen echter van eenige beteekenis en
leveren ze n. 1. lager of zoogenaamd Beiersch bier, dan
is zulk een kelder als de hierboven beschrevene niet
voldoende, en wordt in plaats van d e z e e e n geheel
magazijn vereischt.
Een bierbrouwer in reeds genoemde provincie, heeft
mijne opgaven in dezen volgende, een magazijn gebouwd, en dit is door hem zeer doelmatig bevonden
tot het bewaren van zijn op Beiersche wijze geproduceerd bier, wijl de temperatuur in dit gebouw, zelfs
gedurende de heetste zomerdagen, nooit boven 8°was.
De in fig. 8 en 9 voorgestelde afbeeldingen van dit
magazijn zullen voldoende het besprokene ophelderen.
Hier komt nog bij, dat dezelfde bierbrouwer 00k
gelijktijdig eene branderij heeft, waardoor eerie groote
ruimte tot het bergen van aardappelen benoodigd was.
In de beide gevelmuren zijn vensteropeningen met
houten omkleeding of kantstukken aangebracht, welke
openingen met turf en haksel of zaagmeel dicht gemaakt,
bij voorkomende luchting des kelders gemakkelijk weggenomen, en alzoo geopend en weder gesloten kunnen
worden.
•
Om zulk een bergkelder of magazijn gedurende de
zomermaanden een nog lagere temperatuur te doen
behouden, zoude het doelmatig zijn, hem rondom met
overdekte gangen te voorzien, zooals de gestippelde
lijnen in fig. 8 aantoonen, of in het magazijn een of
meer eiken ijskasten aan te brengen, welke steeds
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gevuld gehouden moeten worden; daarbij zorg dragende
voor een voldoenden afvoer van het smeltwater.
Het beste verbindingsmiddel voor de buitenste turfmuren is goed bereid leem, vermengd met haksel;
welke specie mede tot bepleistering der binnenvlakken
kan dienen.
De binnen turfmuren kunnen alleen worden opgeloegd,
en de voegen daarvan met haksel of zaagmeel worden
gevuld; dit laatste is echter niet volstrekt noodig.
Over de turfbedekking van den vloer kan eene laag
leem aangebracht en deze vloer verder met stroo
belegd worden.
Tot zooverre de omschrijving omtrent het aanwenden
van turf bij het bouwen van gewone kelders, magazijnen, enz.
§ 6.

Usktlders van Turf..
Vele ijsgroeven zijn er aangelegd, waarbij de zoo
goedkoope lange grauwe turf als materiaal is gebezigd.
Een dergelijke groeve is afgebeeld op plaat 3 waarvan
fig. 1 de yerticale en fig. 2 de horizontale doorsnede
voorstelt.
De ijsbewaarder A fig. 1 is een van breuksteen of
van gebakken steen opgestapelde put, in ronden vorm
geheel in den grond aangebracht, waarbij het ijs op
een laag takken en stroo wordt gelegd.
Duidelijk is het dat men hier gerekend heeft op
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zeer hooge gronden, waarbij men geen last van het
grondwater heeft.
Het is evenwel ten alien tijde beter den bodemvan
deze putten met een roosterwerk van palen, enz. te
voorzien en onder deze eenige ruimte en eene rioleering aan te brengen, tot afvoer van het smeltwater.
* De put heeft een middellijn van 2,25 meter, bij eene
diepte van 3 meter.
Boven over den put bij H zijn overdwars gelegde
ijzeren staven aangebracht, ter zwaarte van 2\ centimeter vierk., op afstanden van ongeveer 40 centimeter.
Op deze staven legt men het vleesch, ofandere voorwerpen, welke men bewaren wil.
Boven het ijs, en alzoo op het muurwerk van den put
bevindt zich een achthoekige kast met portaal G, de
kast hoog 3 meter, het portaal hoog 1,80 meter. De
zoldering boven beide bestaat uit dubbele planken,
welke dwars over elkander op de balkjes zijn bevestigd,
de omkleeding der zijden is van vuren plankhout
zwaar 5 centimeter.
De beide deuren zijn mede van vuren planken, met
eene stevige laag stroo bekleed.
Over en om deze houten kast en het portaal is eene
.

.

turfbekleeding aangebracht, aan de zijden zwaar 1,88,
en boven zwaar 1,25 meter, welke turfin goedverband,
in eene specie van leem vermengd met haksel, is
opgetrokken.
De geheele oppervlakte der turf wordt vervolgens
met een dito mengsel in onderscheidene lagen, te zamen

.

.

46
ter zwaarte van 10 a 20 centimeter, overdekt of beraapt.
Ten einde deze inrichting nog beter voor de zonnewarmte en het weder te beschermen, is het aanbevelenswaardig over het geheel nog een stroodak aan te
brengen. De spantplaten waarop de daksparren worden
bevestigd, kunnen alsdan op in den grond geheide
paaltjes aangebracht en deze paaltjes aan den buitenkant nog met schalen bekleed worden.
In de houten kast kunnen mede haken of spijkers
geslagen worden, tot het ophahgen van onderscheidene
voorwerpen.
De zwaarte der stijlen en balken van bovengenoemde
kast kunnen volgens eigen oordeel en naar voorhanden
materialen worden geregeld.
Ter beveiliging tegen het uitwijken der turfmuren
bezigt men dikwijls zware veldsteenen, welke als dan
volgens fig. 1. bij F. worden gelegd.
Voor dat de genoeinde turfmassa wordt aangebracht,
is zeer aan te bevelen de houten bekleeding der kast
en van het portaal met asphalt papier, of eenvoudig
met stevig papier, dat met teer verzadigd is, te bekleeden.
Plaat 3 fig. 3. stelt eveneens een turfkelder voor,
waarin echter geen ijsbewaarder is aangebracht. Deze
inrichting levert evenwel eene voortreffelijke bewaarplaats op voor spijzen en dranken, en kan met voordeel een gewonen kelder vervangen, op die plaatsen,
waar het maken eener kelder beneden het gebouw te
kostbaar wordt. De vorm dezer kelder kan natuurlijk
langwerpig vierkant zijn.
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Het fundament onder de houten kast bij F F bestaat
uit eene p. m. 60 a 70 c.M. breede en diepegroeve vvelke
met veldkelen of steenstukken wordt gevuld. Tusschen
deze fundamenten bij A. wordt de grond terzelfder
diepte uitgegraven, en de ruimte daarvan met turfmot
stevig aangevuld en vastgestampt. Hierop legt men
een vloer van estrikken, ofeeneplatte laag steen in zand.
Overigens wordt zoodanige inrichting gelijk aan den
hiervoor beschreven IJskelder.
§ 7.

Stroo- of Rietkelders.
Naar het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat men
bij gebrek aan turf, de houten kast, die boven den
grond komt te staan, even goed met stroo of riet als
met turf zal kunnen bedekken. Het zoude er hierbij
slechts op aankomen het stroo of riet, zooveel mogeHjk. is, tegen vocht te beschutten.
Men ga dan als volgtte werk:
Wanneer men de ijsgroeve heeft aangelegd, de ijsbewaarder of put gemetseld, en daarop de omschreven
houten kast met gang geplaatst heeft, bekleede men
laatst genoemde aan alle zijden en boven met eene
11 meter dikke laag stroo of rietbosschen. Voor deze
bekleeding evenwel wordt aangebracht, maakt men
rondom de kast' eene eenigszins naar buiten afhellende
bestrating van gebakken steenen, ter breedte van de
riet- of stroobekleeding en ter zwaarte van twee platte
lagen, gemetseld in kalkmortel.
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Over deze bestrating of plaveisel trekke men ecu
laag gesmolten asphalt, waartusschen scherp zand is
gestrooid, en wel in verhouding van I deel gesmolten
asphalt en 3 deelen zand.
; Het zand moet zuiver droog zijn, en bij gestadig
omroeren in het heete asphalt worden gemengd.
. Wil men wegens de kostbaarheid geen asphalt, gebruiken, zoo neme men sterk gekookte steenkoolteer,
en menge dit eveneens met het drievoud van zand
aan, en brenge het mengsel warm op het omschreven
plaveisel. Vervolgens voltooie men deze omkleeding
en de dakbedekking. . .
.
Om nu de buitenoppervlakte van deze stroo- of
rietbedekking eveneens tegen het vocht te beveiligen,
bediene men zich van het volgendc middel: men bereide
een mortel van leem en haksel en bepleistere daarmede
de stroo- of rietbekleeding ter zwaarte van ongeveer
1 a 2 centimeter. Zoodra deze effen gemaakte lcemlaag goed droog is, hetgeen in den zomer langstens
in twee dagen plaats heeft, dan overtrekke men dit
leem evenzeer met eene als boven beschrevene asphaltof steenkolen-teerlaag.
Is dit geschied, dan is het stroo of riet volkomen
tegen vocht beveiligd. Nu moet men evenwel de asphalt
of teerlaag tegen de werking der zon beschutten en
zulks kan men bereiken door de geheele oppervlakte
met dikke zoden te beleggen, of te voorzien met een
aardenwal, en deze met zoden te dekken.
Legt men de zoden onmiddellijk op de asphalt of
teerlaag, dan zorgt men om deze niet met pennen door
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die laag te bevestigen, daar in dat gcval het water
langs die pennen naar binnen zoude kunnen dringen,
en het geheel dus spoedig bederven. Beter is het du.i
over de teer- of asphalt-laag een voet aarde te brcngen
en daarop de zoden met pennen te bevestigen. De
bevestiging van de stroobekleeding om de houten kast
geschiedt met roop-of geteerd touw; stroo en riet is bij
volkomen drogen toestand een zeer duurzaam materiaal.
Op gelijke wijze kan men alle slechte geleiders tot
omhulling der houten kast aanwenden; al naar dat
men 't een of ander materiaal beter of goedkooper
verkrijgen kan, b.v.houtspaanders, gemalen boomschors,
kaf, run, pijn- ofdenncnnaalden, gedroogd mos, turf, cnz.
| 8.

Het aanleggen van ijsbewaarders inde keiders vanwoonhuizen;
zoovvel in steden als ophetland.
Wanneer men de kosten van grootere inrichtingen
wil vermijden, of dat de localiteit het oprichten van
deze niet toelaat, zooals bijna altijd in steden het geval is, zookan men zich een ijskelder, naar de behoefte
voor huiselijk gebruik laten vervaardigen in den kelder
van het gebouw, op de volgende wijze:
Vooraf kieze men eene voor dat doel geschikte
ruimte inden kelder uit, daarbij inaanmerking nemende,
dat de koelste plaats de beste is. Is men gedwongen
b. v. tegen den zuid- of westkant te moeten bouwen,
dan zullen de voorzorgsmaatregelen verdubbeld dienen
te worden.
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Heeft men een geschikte ruimte gevonden, dan ommure men deze met gewone baksteen in sterke tras.
Voorloopig metsele men slechts drie zijden, en laat de
4d« zijde open tot het gemakkelijker aanbrengen van
den eigenlijken ijsbewaarder.
De vloer binnen deze ruimte waar het toestel komt
te staan, wordt gemetseld van een platte laag, met
zoodanige hellingen naar het midden afloopende, dat
het smeltwater van daar langs een onder den vloer
gemetseld riooltje naar een zinkput of in den grond
gegraven ton kan afloopen, welke put of ton met een
deksel is afgesloten, en waaruit het water op gewone
wijze, hetzij met pomp of emmers, buiten den kelder
kan worden verwijderd.
De vloer wordt bij voorkeur met eene laag asphalt
of steenkolenteer, volgens vorenstaande, overdekt.
Bij het aanleggen van ijsbewaarders in een kelder,
moet men nimmer rekenen, dat het smeltwater in den
grond kan trekken, aangezien dit ten alien tijde de
vochtigheid in den kelder zoude vermeerderen, en zulks
zeer schadelijk zoude zijn voor het gebouw.
Heeft men nu genoemde voorzorgmaatregelen genomen, dan laat men een ijsbewaarder vervaardigen die
p. m. 30 centimeter aan weerzijden kleiner is dan de
ommuurde ruimte. Deze tusschenruimte vult men aan
de zijden en boven met turf of een ander slecht geleidende stof op. Is de ijsbewaarder geplaatst, dan
metsele men tevens de 4d® zijde op, met inachtneming der noodige tusschenruimte, en opvulling, evenals de overige muren tot den zolder der eerste verdie-
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ping, of tegen de keldergewelven goed aansluitendc.
Het spreekt van zelf, dat de hierna te melden bovenste opening van de kast niet met turf aangevuld
moet worden;*ook mag de houten kast niet onmiddelijk op den hellenden vloer staan, maar rustende gemaakt worden op eiken leggers van i o a 12 centimeter
zwaarte, welke tevens met een asphalt- of teerlaag
moeten worden bedekt. Daar de ijsbewaarder of kast
in eene ruimte komt te staan, die van nature altijd
vochtig is, zoo maakt men de kast liefst van eikenhout en overtrekt haar, zoo in- als uitwendig zorgvuldig met gesmolten asphalt of 00k met dik gekookte
v
steenkoolteer.
Het laatste zal in dit geval even goed dienst doen,
als het veel duurdere asphalt, want daar de bewaarder
niet aan de zon is blootgesteld zal de steenkoolteer
00k niet vluchtig kunnen worden.
Wilde men, wegens de grootere kosten de kast niet
van eiken- maar van pijn- of dennen hout vervaardigen, dan is eene overdekking met asphalt of teer
dubbel noodzakelijk.
De bodem van de kast of ijsbewaarder wordt mede
aan weerzijden naar het midden hellende gemaakt,
en bij de samenkomst der hellingen een open spleet
gelaten, ter wijdte van p. m. 4 centimeter, waardoor
het smeltwater naar buiten kan afvloeien.
Om nu boven in den ijsbewaarder te kunnen komen,
welke bovenruimte dient tot het bewaren van vleesch
enz., maakt men een opening van boven in de kast
en dwars door het gewelf des kelders; ter groottevan
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ongevecr 0.78 om 0.62 meter. Een even groote
opening make men boven deze in den bovenden kelder
zich bevindenden vloer, en sluite elke opening afzonderlijk met een houten klep.
De tusschenruimte tusschen deze kleppen vulle men
met een passende matras, welke met koehaar of een
der andere reeds genoemde slechtgeleidende stoffen
is opgevuld.
De matras moet voorzien zijn van linnen handvatten
waardoor men zegemakkelijk oplichten enneerleggen kan.
Is dit alles geschied, dan is de ijsbewaarder gereed
om gebruikt te kunnen worden.
Het dient nogmaals tot herinnering, dat, hoe kleiner
de ijsbewaarder i s , dus hoe geringer de ijsmassa is,
hoe spoediger het ijs zal smelten..
Voor kleine' huishoudelijke inrichtingen zoude eene
ijsmassa van 2 meter breedte en 1.50 meter hoogte
het geringste zijn wat men met nut bewaren kan.
Verder is optemerken dat het ijs zich beter houdt
wanneer het hoog opgestapeld ligt, dan wanneer het
breed en laag op elkander gestapeld wordt, daar het
bij het laatste geval, met eene grootere oppervlakte
aan de lucht blijft blootgesteld.
De gewone hoogte van een gewelfden kelder is
ongeveer 1.75 meter tot 2.25 meter in den dag. Trekt
men hiervan af de ruimte welke de hoogte der leggers
en de onder- en bovenzwaarten van de kast innemen,
zoo zal men het ijs hoogstens 1 meter kunnen opstapelen, .zelfs wanneer het toestel van den vloer tot
door het gew.elf reikt. Bij zoodanige gevallen , dus bij
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lage kelders, zal het daarom 't beste zijn, de houten
kast tot in de verdieping boven den kelder te laten
uitsteken.
Beter zoude het zijn , den bewaarder dieper in den
grond te laten zakken, doch dit zal slechts zelden
toepassing vinden, daar de afvoer van het smeltwater
alsdan meer moeielijkheden oplevert.
Een zeer goede ijskelder-inrichting voor heerenhuizen
of villa's, stellen de figuren op plaat 4 % . 9—12 voor.
De ijsgroeve moet hierbij een afzonderlijk muurwerk
hebben. Men zorge tevens tegen het indringen van
het grondwater, en den afvoer van het smeltwater vol*
doende maatregelen te nemen, terwijl tevens eene
isoleering van den buitenlucht noodzakelijk is.
• In de figuren is:
a. de ijsruimte 2.2 meter hoog en 1.80 om 2.30
meter breed;
b. de houten kast met dubbele omkleeding, waarvan de tusschenruimten ter dikte van 0.13 meter met
haksel zijn gevuld;
c. de ringmuur der ijsgroeve is O.26 meter zwaar;
d. de met houtskoolpoeder of sintelgruis op te
vullen ruimte . van O.13 meter breedte, tusschen de
ringmuur en de buitenwanden der kast;
x. de pomp tot het verwijderen van het smeltwater ;
e. de keldermuren van het huis;
/ . de door latten gevormde vloer in den ijsbewaarder;
g. en h. De boven voorruimte met dubbele ingangsdeuren;
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/. de opening, waar men ingaat;
k. de ruimte tot het bewaren van vleesch enz.
Z. ruimte voor de groenten; deze kan ook ongebruikt blijven en alsdan met koolenasch of sintels opgevuld worden.

§ 9Usbewaarders die gelijkvloers in eon vvoonhuis kunnen aangelegd worden.
Om een ijsbewaarder op den vloer in een gebouw
aanteleggen, zoeke men daarvoor in de eerste plaats
een geschikte en zonvrije ruimte en omgeve deze met
muren of met houten wanden. De vloer waarop de
houten kast komt te staan, wordt alsvoren geplaveid;
tusschen de houten kast of ijsbewaarder en de ommuring moet echter over alle kanten een ruimte blijven
van minstens 0.66 meter, terwijl de kast van onderen
op eiken leggers zwaar 10 a 12 centimeter moet rusten. Boven de kast, dus tusschen deze en den zolder
der verdieping moet mede eene ruimte van minstens
0.66 meter blijven bestaan; deze ruimten worden stevig aangevuld met turfmot of een ander slecht geleidende stof.
De opening boven in de kast wordt tot aan den
bovenvloer of zolder van het gebouw omtimmerd, en
met een onder- en bovenklep gesloten; de ruimte tusschen beide kleppen vulle men met een matras, gelijk
aan de vorige.
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Tot afvoer van het smeltwater loopt een metalenof houten buis door den muur naar buiten, welke aldaar in een zinkput of in een daarvoor ingegraven, ton
uitmondt.
De verdere inrichting en bewerking der kast is gelijk
aan de reeds beschrevene.
Het zal wel niet behoeven vermeld te worden, dat
men de ruimte, welke voor den ijsbewaarder bestemd
is, aan geen muur mag laten grenzen, die door keuken
haardvuur of op andere wijze, b. v. door stallucht verwarmd wordt, daar zulks het ijs spoediger zoude doen
smelten.
Daar de gewone hoogte eener verdieping minstens
3 meter bedraagt, zoo heeft men ruimte genoeg om de
kast op tebbuwen; evenwel zal de toegang dan altijd
in den vloer van de naastliggende bovenverdieping
moeten zijn.
Is het huis slechts van eene verdieping, zoodat de
toegang tot den ijsbewaarder op den zolder onder het
dak moet aangebracht worden, dan is het noodig dezen
toegang met eene afzonderlijke omtimmering te voorzien, ter breedte van ongeveer i^. tot i-J- meter, waarvan de omschutting uit leemwerk of een dubbele omschrooting met tusschenvulling van houtspaanders enz.
en eene bepleistering aan weerszijden, moet worden
samengesteld. Ten alien tijde is het verkieslijk den
toegang van den ijsbewaarder, op eene verdieping uitkomende, op dergelijke wijze voor het indringen der
warmte te beschutten.
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§ io.
Usbewaarders voor kleine gebouwen of Logemcnten, voornamelijk in steden, buifenshuis.
Na al hetgeen reeds over dit onderwerp gezegd is,
zullen wij slechts weinig over het hier bedoelde geval
hebben bijtedragen.
Kan of wil men den ijsbewaarder niet in'twoonhuis
hebben, dan zal er wel ergens, hetzij op de binnenplaats in een bergplaats of den tuin eene ruinate te
vinden zijn, die het hiervoren besprokene in aanmerking nemende, daarvoor ingericht kan worden.
Indien men evenwel genoodzaakt is een afzonderlijk
gebouwtje daarvoor optetrekken, dan zal men devolgende maatregelen moeten nemen:
i°. Men neme in aanmerking het gebouwtje zoodanig te plaatsen, dat het grenze aan gebouwen, gelegen
tegen het zuiden of zuidwesten, zoodat het daardoor
tegen de felste zonnestralen langs de zijden wordt
beschermd.
2°. Wat de bedaking over den ijsbewaarder aanbelangt, mag in steden en vele bebouwde kommen op
het platte land geen stroo- of rietdak genomen worden, en dit zijn juist de aangewezen en goedkoopste
materialen die de warmte het minst geleiden.
Daken van metaal of pannen zijn juist, omdat ze
te goede geleiders zijn, in dezen niet bruikbaar.
Er blijft daarom weinig anders over als een dak te
maken van de beste soort asphalt.
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De asphaltdakcn zijn zeer slechtc geleiders, hctgcen
de ondervinding genoegzaam bewezen heeft, vooral als
ze op de volgende wijze gemaakt worden:
Over de slechts weinig afhellende daksparren bevestige men een roosterwerk van latten, met tusschenruimte
van I centimeter. Hierop worden platte tegels in leem
gelegd; deze laag dekt men met asphalt ter zwaartc
van i tot a centimeter.
Dit dak moet zoo hoog boven het deksel van den
ijsbewaarder zijn, dat men daaronder door kan gaan.
De afhelling van dit dak moet zoo mogelijk naar
het noorden zijn, opdat de zonnestralen daarop dc
minste uitwerking hebben.
De muren of wanden die den ijsbewaarder omringen,
moeten minstens 2 /s meter er van verwijderd zijn, en
met turf of een ander slecht geleidende stof opgevuld
worden.
Boven den ijsbewaarder moet een opvulling van minstens dezelfde zwaarte zijn, en de opening of toegang
met eene omkisting zoodanig gemaakt worden, dat
deze daardoor niet vernauwd wordt, en met 2 kleppen
en een matras daar tusschen kan worden voorzien.
Om boven den ijsbewaarder te klimmen, diene een
deur in den buitenwand met omtimmerd trapje of laddertje; beter is het daarvoor een expres portaaltje aan
den buitenwand uit te timmeren, ter breedte van ongeveer I meter.
De aansluitingen van de buitenwanden tegen het dak
kunnen mede met turf, zwaar 0,66 meter worden aangevuld, en deze aan den buitenkant worden bepleisterd,
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zoodat dc geheele ruimte tusschen het dak en den
ijsbewaarder als het ware, van de buitenlucht is afgesloten. Onder tegen de daksparren nog een plafond
aan te brengen van latten met leem bepleisterd, is
zeer aan te bevelen.
Bijaldien de localiteit het toelaat, de ijsbewaarders
geheel of gedeeltelijk in den grond te plaatsen, zoo
blijven de hiervoor geschreven grondbeginselen dezelfde,
slechts wordt alsdan alles lager en moetvoor den afvoer
van het smeltwater behoorlijk zorg worden gedragen.

Slot.
Over alles wat in de voorgaande bladen ten opzichte
van het maken van verschillende soorten van ijsbewaarders is gezegd, dient dat de hoofdvereischten
eener doelmatige inrichting tot het bewaren van ijs
bestaan in:
i. De keuze van eene geschikte plaats, zooveel
mogelijk tegen alle zonnestralen beschut.
a. Vermijding van alle vocht, hetzij dat zulks door
een waterrijken grond, of hetgeen nog erger is, door
het opstijgende grondwater kan worden veroorzaakt.
Dientengevolge is een opgehoogde schaduwrijke ligging de beste.
3. Afvoer van het afsmeltende, zich ergens in een
geschikte reservoir verzamelende ijswater.
4. Eene zoo groot mogelijke ijsmassa, omdat eenc
kleine hoeveelheid spoediger smelt dan een groote.•
5. Beschutting van het ijs, en de ruimte waarin't
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bewaard wordt tegen alle inwerking van de buitenlucht,
hetgeen bevorderd wordt:
a. door een aardenwal en schaduwgevende plaatsen ;
b. door een turflaag ;
c. door stroo- en rietbedekking;
d. door dubbele houten kasten, waarvan de tusschenruimten met slecht geleidende stoffen gevuld worden;
e. door ingangen tot den ijsbewaarder, welke tegen
het noorden met 2. of 3 achter elkander staande deuren
zijn voorzien, ten einde de indringende lucht zooveel
mogelijk afgesloten te houden.
6. Dient er vooral op gelet te worden, de ijskasten
zoowel als de putten alle jaren geheel te reinigen voor
dat er weer nieuw ijs ingebracht wordt. De onzuiverheden, welke zich daarin langzamerhand ophoopen,
werken krachtig mede tot het bederven van het ijs.
Het is daarom van groot belang alles zoo in te
richten, dat men overal gemakkelijk kan bijkomen.
In goed ingerichte ijskelders bedraagt het verlies
door smelting veroorzaakt, jaarlijks van 20 tot 25
procent.
Tot beter begrip over het afkoelend vermogen van
ijs en sneeuw, en om gemakkelijker te kunnen berekenen hoeveel men daar van voor een zeker doel
noodig heeft, dient nog ten slotte, dat:
Een kilo watervrij ijs of sneeuw van 0 ° Celsius
63 kilo (liters) water i° Reaumur kan afkoelen.
Het soortgelijk gewicht van smeltend ijs is 0,093.
Een ijsblok van een kub. voet of 0,027 kub. meter
weegt nagenoeg 2$ kilo.
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Een kub. voet vastgestampte droge sneeuw weegt
p.m. 12 kilo.
Een kub. voet sneeuw bij lagen vastgestampt, met
water begoten en daarna bevroren, weegt p.m. 17 kilo.

Verschillende thermometer-schalen.
Men onderscheidt bij de graadverdeeling van de
thermometers drie schalen:
De honderddeelige schaal, de schaal van Reaumur
en die van Fahrenheit.
De honderddeelige schaal is die van Celsius, waarvan
het nulpunt aanwijst de koude van smeltend ijs en
het vriespunt genoemd wordt, terwijl het getal 100
de hitte van kokend water aanwijst; tusschen genoemde
punten is de schaal in honderd gelijke deelen verdeeld,
welke men graden noemt.
Lagere temperaturen worden door gelijksoortige graden
onder o aangewezen door het teeken — (minus); derhalve worden 15 graden beneden nul aangeduid door
if.
Bij .de schaal van Reaumur komen de twee vaste
punten 00k nog overeen met de temperatuur van smeltend ijs en die van kokend water, maar de afstand
tusschen deze is verdeeld in 80 graden, dat wilzeggen
dat 80 graden Reaumur gelijk staan met 100 honderddeelige graden. Een graad van R. is derhalve gelijk
aan Y<j° °f I honderddeelige graden; en omgekeerd
een honderddeelige graad staat gelijk met - j 8 ^ of 4
graad van R.
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Diensvolgens moet men, om een getal graden R.
te herleiden tot graden C., stel b. v. 20 graden, dit
getal vermenigvuldigen metf, want een graad Reaumur
gelijkstaande met f graad Celsius, zoo doen 20 graden
R. in honderddeelige graden 20 X f = 25.
De thermometer van Fahrenheit is verdeeld in 212
graden. Het bovenste vaste punt dezer schaal komt
nog overeen met de temperatuur van kokend water,
in smeltend ijs teekent de schaal 32 graden, derhalve
komen 100 graden op de honderddeelige thermometer
overeen met 212 graden F. minus 32 of 180 graden.
Indien er dus een zeker aantal graden F. bijv. 95
moet worden herleid in honderddeelige graden, moet
men eerst 32 aftrekken van het gegeven getal, ten
einde de twee soorten van graden te tellen van hetzelfde
punt der buis. Het overschot is hier 63; daar nu I
graad F. gelijk is aan | graad C. zoo zijn 63 graden
F = § X 63 of 35 graden C. Moet men, omgekeerd, graden C. herleiden in graden F. zoovermenigvuldigt men het gegeven getal met §• en men telt 32
bij de uitkomst op.
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