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Groot lawinegevaar in de Alpen  

NKBV, wePowder en Nederlandse UIAGM berggidsen waarschuwen voor gevaarlijke condities 

 

De afgelopen dagen waren er in de Alpen een aantal zware lawineongevallen met meerdere 

dodelijke slachtoffers. De NKBV, wePowder en de Nederlandse UIAGM-berggidsen waarschuwen 

voor de gevaarlijke situatie. Wintersporters die de geprepareerde pistes willen verlaten, moeten 

rekening houden met verraderlijke sneeuwcondities.  

  

Instabiel sneeuwdek 

In een groot deel van de Alpen is sprake van een zeer instabiel sneeuwdek. Het gewicht van een 

enkele skiër of boarder is al voldoende om het sneeuwdek te doen breken met lawines als gevolg. Ga 

alleen off-piste als je de nodige kennis en ervaring in huis hebt: risicomanagement om het 

lawinegevaar te kunnen beoordelen en specifiek materiaal (lawinepieper, schep en sonde) zijn 

noodzakelijk. Zorg er bovendien voor dat je het lokale en actuele lawinebericht kent en pas je 

plannen daarop aan. Denk 3 keer na voor je andere sporen volgt en duik niet zomaar hellingen in 

omdat anderen dat ook doen. 

 

De belangrijkste problemen op dit moment zijn de verse 'Triebschnee' als gevolg van de wind de 

afgelopen dagen en de zwakke lagen dieper in het sneeuwdek. Hoewel de Triebschnee van de 

afgelopen dagen door het mooie weer minder gevaarlijk is geworden, zal een volgende lading poeder 

weer voor problemen zorgen. Onderin het sneeuwdek bevindt zich namelijk een zwakke, instabiele 

onderlaag van oude, slecht gebonden sneeuw. Dit is hét recept voor groot lawinegevaar.  

 

Heb je de kennis niet of vertrouw je jezelf onvoldoende, huur dan een ski- en berggids in, of blijf op 

de pistes. De situatie is op dit moment echt levensgevaarlijk! De winter is nog jong. Wat vandaag niet 

kan, kan later in het seizoen waarschijnlijk wel. Heb geduld. 

 

• Nederlands lawinebericht: lawinedienst.nl 

• Overzicht alle Europese lawineberichten: avalanches.org/eaws/en/main.php 

• Informatie over sneeuwval (poederalerts): wepowder.nl 

• Nederlandse Berggidsen:  nkbv.nl/nl/alpinisme/nederlandse-gidsen/wat-zijn-berggidsen 

• Lawineveiligheid: nkbv.nl/kenniscentrum thema ‘lawinekunde’ 

 

  



 

 

 

Persinformatie 

Een aantal toonaangevende Nederlandse professionals voor de off-piste wintersporten werken 

samen in de informatievoorziening over de winterse gevaren. Dit zijn de Nederlandse UIAGM-

berggidsen, de online freeride community wePowder en de Koninklijke Nederlandse Klim- en 

Bergsport Vereniging (NKBV). 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

• Robin Baks via email: robin.baks@nkbv.nl 

• Harald Swen, medewerker veiligheid NKBV via  06-30170161 / harald.swen@nkbv.nl 

• Arjen de Graaf, wePowder, via 06-18941480 / arjen@wepowder.nl 

 

 

  



 

 

 

Achtergrondinformatie 

Elk jaar komen in de Alpen circa 100 à 150 mensen om in lawines. De slachtoffers zijn voornamelijk 

buitensporters zoals freeriders, toerskiërs en -boarders, watervalklimmers en 

sneeuwschoenwandelaars.  

 

Naast de piste is er altijd in meer of mindere mate lawinegevaar. Wie veilig naast de piste op pad wil 

moet lawinegevaarlijk terrein dus kunnen herkennen. Ook moet je met de essentiële 

veiligheidsuitrusting om kunnen gaan en die altijd bij je hebben. 

 

Ervaren skiërs lopen gevaar 

Voor ervaren skiërs geldt dat de hellingen met de beste sneeuw vaak ook de meest gevaarlijke zijn. 

Simpelweg omdat hellingen steiler dan 30 graden juist de meeste kans op lawines geven. Vrijwel alle 

lawineongelukken waarbij wintersporters worden getroffen, zijn veroorzaakt door het slachtoffer of 

zijn tochtgenoten zelf. Dit zijn de zogenaamde plaatlawines (schneebrett/slab avalanche/plaque de 

vent). Er is niet meer dan een geringe belasting nodig, bijvoorbeeld door één skiër, om het complete 

pakket sneeuw in één keer naar beneden te laten glijden. Als het pakket sneeuw tot stilstand komt, is 

de kans groot dat de skiër onder tonnen sneeuw bedolven ligt. Eenmaal bedolven, kan het 

slachtoffer geen kant meer op. Het grootste risico op overlijden in een lawine is daarom verstikking. 

De overige slachtoffers komen om het leven door de krachten die optreden tijdens de lawine of 

doordat ze door de lawine een afgrond in worden geschoven. 

 

Tijd, kennis en kunde zijn de belangrijkste factoren bij het redden van lawineslachtoffers. Achttien 

minuten na te zijn bedolven, is 91 procent van de slachtoffers nog in leven, daarna neemt de 

overlevingskans van een slachtoffer onder de sneeuw drastisch af. Na 35 minuten is nog maar 34 

procent in leven! Het is dus essentieel dat de tochtgenoten die niet bedolven zijn het slachtoffer 

zelfstandig kunnen lokaliseren en uitgraven. Wachten op de bergredding verspilt kostbare tijd. 

Voorkomen dat je in een lawine komt is nog beter.  

 

Kennis is veiligheid 

Natuurlijk kun je genieten van de poeder, maar doe dat alleen als je op de hoogte bent van de 

gevaren. Als je de kennis en uitrusting niet hebt om zelfstandig op pad te gaan, verlaat dan de piste 

of loipe niet. We raden iedereen aan om eerst een cursus te volgen of om met een UIAGM-berggids 

of een officiële ski- of snowboardgids op pad te gaan.  

 

Het risico om in een lawine terecht te komen is met kennis, een defensieve houding, recente info 

over het sneeuwdek (het lawinebericht) en een goede uitrusting enorm te reduceren. De kunst is om 

voorafgaand aan de dag een juiste inschatting te maken van de actuele gevaren en de risico's 

daarmee te minimaliseren. Ga ook nooit alleen op pad, want wie red je dan als het mis gaat? Ga 

alleen off-piste als jij en je tochtgenoten allemaal een even goede veiligheidsuitrusting hebben en 

allemaal goed opgeleid én geoefend zijn.  

 


