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Natuurijsverenigingen 

Utrecht, 4 oktober 2021 

 

Met de introductie van het stoplichtmodel biedt de sectie Natuurijs KNSB u een hulpmiddel aan om 

eenduidig aan te geven of er al dan niet schaatsmogelijkheden zijn op uw natuurijsbaan of traject. 

Met behulp van het ‘stoplicht’ wordt in 1 oogopslag duidelijk of er geschaatst kan worden.  

De stoplichten kun u gebruiken ter ondersteuning van uw digitale informatie (zoals de 

website/facebook/instagram) maar kunnen ook bij de baan/traject worden opgehangen. Er is dan in 

1 oogopslag duidelijk of er geschaatst kan worden.  

De uitleg van het gebruik van de verschillende kleuren wordt hieronder verder uitgelegd. Graag extra 

aandacht voor het groene stoplicht in combinatie met een toertocht: 

- Als het een toertocht betreft mag u het groene stoplicht enkel gebruiken als een toertocht 

officieel is aangemeld en goedgekeurd door de gewestelijke KNSB Toertocht coördinator.   

Door op een uniforme wijze informatie te verstekken gaan we ervanuit dat u de natuurijsliefhebbers 

beter en eenduidiger kunt informeren.  Stap voor stap zullen deze symbolen ook gebruikt worden op 

landelijk (KNSB) en regionaal niveau (Gewesten).  

De symbolen zijn beschikbaar als gif document met zwarte of witte achtergrond.  

 

 
 

  

   
 

De sectie Natuurijs KNSB 

  



Natuurijs Stoplichten 
 

 

Varianten Stoplichtmodel voor melden al dan niet betreden 

natuurijsbanen of toertochttrajecten op open1 water. 

 

Rood 
 

Betreden van het natuurijs op open water zeer gevaarlijk 
 
Het ijs is minder dan 8 cm dik 
 
Betreden van het natuurijs veroorzaakt zeer zeker 
scheuren en bevordert de ijsgroei niet  
 
Advies: Geniet van het natuurijs op een landijsbaan of 
gelijkwaardige natuurijsbaan. Kijk op schaatsen.nl waar 
een natuurijsbaan geopend is 

 

 
 

Oranje  
 
Betreden van het natuurijs op “open” water zoals vaarten, 
plassen en sloten is risicovol. U dient 
veiligheidsmaatregelen te nemen om uw veiligheid en die 
van anderen te borgen. 
 
De ijsdikte varieert van 8 tot 12 cm. 
 
Betreden van het natuurijs veroorzaakt scheuren en 
bevordert de ijsgroei niet  

 
 

Groen 
 
Het natuurijs van natuurijsbanen en door ijsclubs uitgezette 
toertochttrajecten op het open water is dikker dan 12 cm. 
 
Tref uw basis-veiligheidsmaatregelen bij het schaatsen, kijk 
daarvoor op schaatsen.nl.  
 
Neem deel aan een erkende toertocht van de KNSB. Kijk 
naar een toertocht op schaatsen.nl en schrijf online in voor 
de toertocht van uw keuze.  

 

 
1 Open water: alle vormen van natuurijs op meren, vaarten, sloten, plassen, kanalen en grachten waar de 
waterdiepte onder het ijs meer dan 50 cm bedraagt.  
 



Natuurijs Stoplichten 
 

 

De stoplichtvarianten kunnen ook gebruikt worden door ijsclubs om 

aan te geven: 

 
 

Natuurijsbaan gesloten 
 

 
 

Natuurijsbaan gaat ijs en weder 
dienende morgen open. 

 

 

Natuurijsbaan geopend 

 

Vastgesteld KNSB sectie Natuurijs dd. 9 mrt 2020 

Figuren afzonderlijk beschikbaar zwarte of witte achtergrond. 


