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  Voordat je op pad gaat
•  Informeer bij de huttenwaard en andere wandelaars naar de 

actuele omstandigheden onderweg en de plekken waar je rivieren 
het best kunt oversteken. Vraag na hoeveel het de laatste dagen 
geregend heeft en of er veel smeltwater is, zodat je kunt inschat-
ten hoe hoog de rivieren op je geplande route staan.

•  Probeer oversteken zoveel mogelijk te vermijden. 
•  Bestudeer je kaart goed en maak met behulp van de ingewonnen 

informatie een plan van aanpak. Bij je routeplanning kun je 
rekening houden met de volgende factoren:

 •  Als er een pad loopt op de plek waar je de rivier wilt oversteken, 
is de kans groot dat de oversteek redelijk te doen is. Waarschijn-
lijk zijn de in- en uitstap gemarkeerd met steenmannetjes op de 
oevers.

 •  Meestal is de bovenloop van de rivier gemakkelijker over te 
steken dan de benedenloop omdat er minder watertoevoer is. 

 •  Over het algemeen geldt dat hoe ondieper en hoe minder 
stroming hoe gemakkelijker de oversteek.

 •  Op plekken waar de rivier breed is of hij zich in meerdere kleine 
stromen deelt, is het water minder diep en is de stroming 
zwakker dan in de rest van de rivier.

 •   Waar de rivier weinig verval kent is de stroming  minder sterk.

VOORKOM EEN NAT PAK
Een rivier oversteken kan een gevaarlijke onderneming zijn, vooral in onherbergzame 
gebieden waar weinig bruggen zijn. Jaarlijks gebeuren er ernstige ongelukken, soms met 
dodelijke afloop. Wandelaars worden meegesleurd, komen vast te zitten, raken onderkoeld 
of verdrinken. 

 •  Bij in- en uitstroompunten van een rivier bij een meer stroomt het 
water meestal langzamer.

 •  In (scherpe) buitenbochten stroomt het water harder en kalft de 
oever af. 

 •  Tussen twee bochten is de rivier meestal breder en stroomt het 
water langzamer. 

 •  De waterhoogte van smeltwaterrivieren is ’s morgens - als het 
nog koud is - het laagst.

•  Als je in de vroege zomer oude sneeuwvelden oversteekt, houd er 
dan rekening mee dat er een rivier onderdoor kan stromen. Zak je 
erdoorheen, dan kun je lelijk klem komen te zitten.

  Materiaal
• Gebruik wandelstokken of je pickel; zij bieden extra evenwicht.
• Zorg dat je spullen droog verpakt zijn in je rugzak.
•  Houd je schoenen aan. Ze bieden meer steun en veel meer grip op 

de gladde stenen dan blote voeten. Wil je je schoenen per se droog 
houden, neem dan geschikte watersandalen mee.

  De juiste oversteekplaats
•  De sterkte van de stroming van een rivier kun je inschatten door 

een stok in het water te gooien; als de stok sneller drijft dan dat jij 
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lopend op de oever kunt bijhouden, is de stroming sterk en de 
oversteek onveilig. Zoek dan een andere plek.

•  Let op het verloop van de rivier stroomafwaarts. Stel dat je 
meegenomen wordt door de stroom; volgt er een punt waar je 
goed het water uit kunt komen? Of volgt er juist een gevaarlijke 
stroomversnelling of liggen er obstakels in het water waar je in 
vast kunt komen te zitten (dode bomen)? 

•  Als het water troebel is, je het geluid van rollende stenen op de 
rivierbedding hoort of ziet dat er bomen/takken meedrijven, dan 
betekent het dat het water hoger staat dan normaal. Dat kan 
komen door regen of warmte waardoor meer (smelt)water wordt 
toegevoerd. Wacht tot het water zakt (de volgende ochtend) of 
kies een andere route. 

•  Bij twijfel: steek niet over. Wees altijd bereid om te keren als je 
gedurende een oversteek in de problemen komt.

  De oversteek
•  Maak de borstgesp van je rugzak los, zodat je deze snel af kunt 

doen als je onverhoopt toch in de rivier belandt. 
•  Ondersteun elkaar eventueel door elkaar bij de polsen vast te 

pakken. Op die manier heb je elkaar stevig beet en glipt je hand 
niet snel weg.

•  Als er niet genoeg hoge en droge stenen in de rivier liggen, of als 
ze glad zijn, kun je het best gewoon in het water stappen, ook al 
heeft dat natte voeten tot gevolg. Liever natte voeten dan een val, 
breuk of hoofdwond. Pas wel op dat je voet niet klem raakt tussen 
twee stenen. 

•  Zorg ervoor dat je stevig op je eerste been staat vóór je je andere 
been verplaatst. Als je een stok/pickel als steun gebruikt: zorg 
ervoor dat je stok/pickel stevig staat, alvorens je erop gaat leunen. 

Kijk ook op
www.mrffish.net/riversafety.pdf
www.wavelengthphotography.com.au/Bush&AlpineResources/Skills/CrossingRivers.asp
www.riversafe.org.nz/facts/rivercrossing.shtml
www.homeinthehills.co.nz/rivers.html

•  Sta parallel aan de stroming zodat je de minste weerstand hebt. 
•  Neem kleine stapjes. Verplaats niet meer dan één punt (voet of 

stok) tegelijkertijd en schuifel naar de overzijde van de rivier. 
•  Op het moment dat de stroming te sterk is en de rivier je dreigt om 

te duwen, zit er maar één ding op: teruggaan!

  Als het misgaat..
Ga je toch onderuit en word je meegenomen wordt door de 
stroming, denk dan aan de volgende handelingen. 
• Ga op je rug liggen en stuur zoveel mogelijk met je armen. 
•  Houd je benen bij elkaar en opgetrokken. Daarmee zorg je dat je 

benen eventuele klappen kunnen opvangen. 
•  Houd je voeten boven water om te voorkomen dat ze vast komen te 

zitten en je misschien verdrinkt. 
•  Leun achterover op je rugzak en probeer erop te drijven. 
• Trekt je rugzak je naar beneden, doe hem dan zo snel mogelijk af. 
•  Laat je meevoeren door de stroming tot je bij een dieper stuk in de 

rivier bent  en probeer dan de oever te bereiken.

GROEPSOVERSTEEK
Voor groepen zijn verschillende technieken ontwikkeld om beken 
over te steken. Je kunt bijvoorbeeld je hand tussen de rug en rugzak 
van je medewandelaars door steken en dan de heupband of het 
laagste punt van de schouderband vastpakken aan de kant van de 
heup die het verst van je af is. Steek dan in een rij parallel aan de 
stroming de rivier over. Zo heb je het minst last van stroomweer-
stand hebt. De sterkste personen lopen aan de uiteinden van de 
keten. Op de websites in het kader vind je meer informatie over deze 
groepstechnieken. ▲
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