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Selfmade bergwandelaars zonder bergwandelopleiding kijken me 
meestal verbaasd aan als ik vraag of ze het alpiene noodsignaal 
kennen. ‘Alpiene wat? Nooit van gehoord.’ Toch vinden ze zichzelf 
meestal wél ervaren, ook al weten ze vrijwel niets van de gevaren 
van bergwandelen. Zoals een vriend – ik noem hem Kees – die al 
vijftien jaar naar de Oostenrijkse Karwendel gaat en ervan overtuigd 
is dat je in korte broek en T-shirt met een metalen staaf in de hand 
veilig bezig bent op een steil sneeuwveld. Want hij vindt een pickel 
te duur. Dat aan zo’n staaf het belangrijkste onderdeel ontbreekt om 
een val te kunnen stoppen, namelijk de doorn, wuift Kees weg. 

BERGWANDELKUNST
Dat je klimmen moet leren is in brede kring geaccepteerd, maar 
bergwandelen is toch simpelweg de ene voet voor de andere zetten? 
Daar is geen cursus voor nodig? Niets is minder waar. Veilig 
bergwandelen is een kunst die veel kennis en vaardigheden vereist. 
Die leer je níet door je wandelschoenen aan te trekken en te gaan, 
maar wel door bergwandelen te combineren met het opdoen van 
kennis en vaardigheden. Door een bergwandelworkshop te volgen 
bij een van de NKBV-regio’s en een handboek te lezen. En door op 
stap te gaan met ervaren bergwandelaars. 

LOEREND  GEVAAR
Bergwandelen lijkt zo simpel en zo veilig. Wat is er nou gevaarlijk aan gewoon de markeringen volgen? 
Meer dan je denkt. Dat blijkt uit de zes praktijkvoorbeelden in dit artikel.

BEN JIJ ERVAREN?
Hoe je bepaalt of je genoeg ervaring hebt, hangt af van de definitie 
van het woord ‘ervaren’ die je hanteert. Ervaren in de zin van ‘vaak in 
de bergen’ betekent dat je de bergen ervaren ofwel beleefd hebt, 
maar niet dat je iets geleerd hebt. Met ‘ervaring’ wordt hier bedoeld 
dat je alle benodigde kennis en vaardigheden vergaard hebt om 
veilig te kunnen bergwandelen. En dat is heel wat. Een veilige 
bergwandelaar worden is leuk, want het daagt je uit om nieuwe 
dingen te gaan doen en nieuwe gebieden te ontdekken. ‘Al doende 
leert men’ geldt ook voor bergwandelen, maar doe dat in het begin 
wel onder leiding van iemand die de kneepjes van het vak kent. Hier 
volgen zes praktijksituaties die ‘ervaren’ bergwandelaars bekend 
voor zullen komen. De gebieden en praktijksituaties zijn gebaseerd 
op ware gebeurtenissen.

1  Lekker rustig
Marlies en Peter vertrekken begin juni naar de Zwitserse Alpstein. 
Lekker rustig, zo buiten de schoolvakanties. Alpstein ligt laag en is 
daarom vroeg in het seizoen sneeuwvrij. Echter niet dit jaar, maar 
daar hebben Marlies en Peter niet naar geïnformeerd. In Nederland 
schijnt de zon volop, dus vertrekken ze met lichte wandelschoenen 
en zonder pickels. Veel weten ze niet over de Alpstein, het is een tip 
van kennissen. Bij het toeristenbureau krijgen ze een folder met een 
leuk ogend wandelkaartje. De hoogste top, de Säntis (2501 m), staat 
op het programma. De beroemde Lisengrat naar de top valt mee, 
want die is goed gezekerd met kettingen en de huttenwaard heeft 
een paadje in de sneeuw gemaakt. Eitje dus. Het is winderig en 

BERGWANDELAARS OPGEPAST!

Alpiene noodsignaal
Het alpiene noodsignaal wordt gebruikt om alarm te slaan als er in 
de bergen een ongeluk is gebeurd. Kijk op www.nkbv.nl voor alle ins 
en outs van het alpiene noodsignaal.

Rotsplaten als deze kunnen bij regen glijbanen worden.



LOEREND  GEVAAR
BERGWANDELAARS OPGEPAST!

Veilig bergwandelen moet je leren.



koud; Peter wil per se doorlopen. Het moeilijkste stuk hebben ze 
immers al gehad. 
In de diepe sneeuw op de steile afdaling blijken de lekke schoenen 
te slap om goede treden te kunnen stampen. Peter verdwijnt enkele 
keren bijna in de duizelingwekkende afgrond. Om half vier ’s mid-
dags maakt de sneeuw plaats voor een uitbundig bloeiende 
alpenwei en een bloedstollende – als wandelroute gemarkeerde – 
passage over een steile rotsplaat vol gruis. Ze hebben al lang geen 
idee meer waar ze zijn en het foldertje biedt geen uitkomst. Peter 
smoort Marlies’ smeekbeden om terug te gaan liefdevol in de kiem: 
‘Het valt mee, dat kun je best.’ Marlies blijft ternauwernood op de 
been. De volgende levensgevaarlijke glibberpartij op een pad met 
een waarschuwingsbord Mit Kletterstelle is te veel voor Marlies. Ze 
zet nooit meer een stap in de bergen.

 Leermomenten
•  In voor- en naseizoen zijn de omstandigheden meestal anders dan 

in juli en augustus. Informeer voor vertrek uit Nederland bij 

SCHIJNVEILIGHEID

Voor alle uitrusting geldt: als je niet precies weet hoe je iets moet 

gebruiken, kun je het beter niet meenemen. Want door het wel mee te 

nemen creëer je schijnveiligheid. ‘We hebben pickels bij ons, dus we 

kunnen dit steile sneeuwveld wel oversteken.’ Maar als je niet 

geoefend hebt hoe je een val moet stoppen, is de pickel waardeloos. 

Want remmen op een steil sneeuwveld valt niet mee en moet je elk jaar 

opnieuw oefenen. Ook met je pickel op de rugzak en je wandelstokken 

in je handen kun je niet remmen. Toch zie je dat veelvuldig. Je pickel 

gebruiken op een sneeuwveld is immers niet cool.

huttenwaard, VVV of berggidsenbureau naar de omstandigheden 
op de geplande trajecten.

•  Bekijk het lange-termijn-weerbericht van het gekozen gebied. 
Houd een alternatief gebied achter de hand om slecht weer te 
ontwijken. Het weer in Nederland zegt niets over dat in de Alpen.

•  Verdiep je in het gebied. De Alpstein is berucht om zijn gevaarlijke 
paden en steile grashellingen. Na een regenbui – óók in de zomer – 
zijn ze levensgevaarlijk.

•  Kaartjes in folders zijn zelden gedetailleerd en beperken zich 
meestal tot een klein gebied. Een topografische 1:25.000-kaart is 
vereist, zeker in dit gebied onder deze omstandigheden.

•   Neem stevige, waterdichte bergwandelschoenen mee als er nog 
sneeuw kan liggen. 

•  Neem een pickel mee als er nog sneeuw kan liggen. Met wandel-
stokken loop je weliswaar stabieler, maar een val kun je er 
onmogelijk mee stoppen. 

•  Neem het serieus als iemand een gevaarlijke passage niet ziet 
zitten. Er is niets gebeurd, maar het terrein was daadwerkelijk 
gevaarlijk.

•  Maak een tochtenplanning: welk traject loop ik, welke alternatie-
ven zijn er als het te moeilijk is of als het weer omslaat, hoe lang 
denk ik er over te doen.

•  Evalueer de tocht onderweg: halen we het, is het niet te moeilijk, 
moeten we omkeren etc. 

2  Lekker lichtgewicht op trektocht
Met acht deelnemers van een NKBV-trektocht sta ik begin septem-
ber in een restaurant op de Zwitserse Oberalppass. Ruim op tijd 
ontvingen de deelnemers mijn uitgebreide briefing waar onder 
andere in stond: Dit mag onder geen enkele voorwaarde ontbreken: 
das, muts, handschoenen, wind- en waterdichte overbroek, 
regenjack. Tijdens de voorbespreking waarschuwde ik: “Als je pech 
hebt, gaat het sneeuwen, reken dus op kou” Op de pas tik ik alle 
onmisbare uitrusting af en bij elk item steekt iedereen braaf zijn 

Let op! Alpstein: op steile hellingen met sneeuw is een pickel noodzakelijk.
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hand op: “Ja, heb ik.” Beetje kinderachtig om de inhoud van de 
rugzakken te controleren. 
Na een week stralend weer heeft het vannacht gesneeuwd, terwijl 
we een ongebaand traject op het programma hebben. Bij vertrek uit 
de hut draagt Annemarie sokken aan haar handen en een maillot en 
korte broek. “Handschoenen verloren?” vraag ik. “Heb ik niet bij 
me,” zegt ze laconiek. “Hoezo, niet bij je. Op de Oberalppass stak jij 
toch ook je hand op?” Omdat Annemarie ‘altijd mooi weer heeft’ 
liggen alle warme kleren thuis. We zien af van dat spannende traject, 
omdat het risico te groot is: lange tocht, ongebaand terrein, kans op 
verdwalen, instabiel, koud en winderig weer. We dalen rechtstreeks 
af naar het dal.

 Leermomenten  
Alle tochtgenoten moeten minimaal de vereiste uitrusting bij zich 
hebben, afgestemd op de tocht en het jaargetijde. Maak duidelijke 
afspraken en bekijk elkaars uitrusting. Dan weet je wat er mee gaat, 
want verschil in inzicht over uitrusting komt regelmatig voor. 
Meestal komt pas als het misgaat aan het licht dat de bivakzak, de 
aluminium reddingsdeken of de regenbroek ontbreekt.

3  Lekker lichtgewicht op dagtocht
De Luisin (2785 m) is een pittige berg in het Zwitserse Mont-
Blancgebied. De beklimming via de oostgraat is over grote delen 
gezekerd met kettingen: net geen klettersteig, maar wel bergwande-
len op hoog niveau. Tochtgenoot Hans is gewaarschuwd: misschien 
gaat de kabelbaan bij Les Marécottes niet meer, die houdt er vroeg 
in het seizoen mee op en dan wordt het 1700 meter stijgen én 
afdalen in plaats van 1000 meter. “Neem genoeg eten en drinken 
mee, het wordt hartstikke warm,” waarschuw ik vooraf. Om zeven 
uur vertrekt de trein, Hans verschijnt met een kleine rugzak waar 
volgens hem alles in zit wat ik heb opgenoemd. Op de 700 extra 
hoogtemeters is het warm en op de flanken van de Luisin is de hitte 
zelfs ondraaglijk. Zo’n honderd meter onder de top is Hans bibberig, 

een geval van hongerklap. Twee boterhammen en een handje 
gedroogde vruchten, meer heeft hij niet bij zich. “Ik eet altijd weinig 
onderweg, het is wel goed als ik nog een kilootje of twee kwijtraak.” 
Het is Hans’ eerste zware tocht. In de trein terug bekent hij dat er 
nog meer in zijn rugzak mist: alu reddingsdeken, noodfluitje, 
noodspiegeltje, EHBO-set, regenbroek, lange broek. “Ik begrijp nu 
pas waarom ik dat allemaal mee moest nemen. Ik voelde de 
eenzaamheid in deze wilde omgeving. Mooi, maar ook heel 

DIT MOET BESLIST MEE

Lichtgewicht is de trend en dat is te zien aan de grootte van de rugzak die de 

gemiddelde bergwandelaar draagt. Klein en verdacht plat. Daar kan onmogelijk de 

vereiste standaarduitrusting in zitten, want die bestaat uit: regenjack en -broek, 

fleecevest, das, muts, handschoenen, lange wandelbroek, zonnebril met UV-werende 

glazen, zonnebrand en lippenbalsem met hoge beschermingsfactor, eten & drinken 

voor een hele dag, zakmes. Topografische 1:25.000/1:50.000-kaart, gedetailleerde 

routebeschrijving, kompas, hoogtemeter, eventueel gps, aluminium reddingsdeken. 

Noodspiegeltje en noodfluitje (alpiene noodsignaal), EHBO-set. Opgeladen mobiel 

met nummers weerbericht en bergredding erin, plus – met ice ervoor (in case of 

emergency) – de nummers van familie die gewaarschuwd moet worden bij een 

ongeval. Afhankelijk van de lengte en de moeilijkheidsgraad van de tocht een 

bivakzak  voor het warm houden van een gewonde, of om onderkoeling te voorkomen 

bij een weeromslag. Deze uitrusting geldt zowel voor dagtochten als voor een 

trektocht.

Tip
Maak een dagtocht met koud, regenachtig weer. Daarna hoef je niemand meer te 
overtuigen van het nut van de verplichte basisuitrusting.

Terrein waar je extra alert moet zijn.

Neem altijd voldoende eten mee.



spannend. Als er iets was misgegaan, waren we op onszelf aange-
wezen geweest. Mijn mobiel werkte op de top in elk geval niet.”

 Leermomenten
•  Na deze twee keer verrast niemand mij meer met ontbrekende 

uitrusting. Elke tochtgenoot zal mij de rugzakinhoud moeten 
tonen.

•  Veel bergwandelaars nemen te weinig eten mee omdat ze willen 
afvallen. Wat je niet meeneemt, kun je niet opeten is het motto. 
Bergwandelen kost veel energie. Het is regelrecht gevaarlijk om te 
weinig te eten en te drinken. Dat kan tot complicaties leiden, zeker 
in spannend terrein, als het weer omslaat, of als de tocht langer 
duurt dan gepland. Concentratie- en coördinatieverlies met als 
gevolg struikelen of vallen liggen op de loer. Neem voldoende 
koolhydraatrijk eten mee voor één dag en wat extra voor een 
noodgeval.

Andere loerende gevaren
De lijst met potentiële gevaren is lang. Dit artikel belicht slechts 
een klein aantal. Hier volgen er nog enkele: 
• Zelfoverschatting
•  Kuddegedrag, bijvoorbeeld doorgaan ‘omdat anderen ook 

doorgaan’.
•  Verkeerde inschatting van de ervaring, instelling en conditie van 

tochtgenoten.
• Geen of slechte voorbereiding.
• Ontoereikende uitrusting.
•  Slecht time-management: onderweg niet bijhouden of je op 

schema ligt en dus op tijd weer terug kunt zijn.
•  Slechte conditie: met mooi weer kun je onderweg uitrusten; met 

slecht weer is eten en uitrusten moeilijk en soms onmogelijk.
• Slechte kaart/schetsje uit VVV-folder.
• Slechte/geen routebeschrijving.
•  Doorgaan in plaats van teruggaan als je verdwaald bent en je 

geen markeringen meer ziet.
• Naderend slecht weer negeren.
•  Via een te dun sneeuwdek een rivier oversteken ‘omdat er een 

spoor loopt’. Als je door de sneeuw zakt, loop je het risico klem 
te geraken tussen sneeuw en rivierbedding en dan verdrink je.

•  De tocht ondanks slechte omstandigheden (sneeuwresten, 
slecht weer) toch door laten gaan omdat je die in Nederland nu 
eenmaal zo gepland hebt. 

•  Als de kabelbaan niet gaat, is de kans groot dat je alleen bent, 
want er zijn maar weinig mensen die 1700 meter willen stijgen.  
De Luisin is een fantastisch, maar niet te onderschatten doel: steil, 
smalle paden, ongezekerde steenslaggevaarlijke IIde-graads 
klimpassage, ladders, veel kabels. Niet overal op de Luisin is 
bereik voor je mobiel en in dit eenzame gebied is de kans groot dat 
je vergeefs het alpiene noodsignaal geeft.

•  Het weerbericht voorspelde geen onweer, maar als dat onverwacht 
toch was losgebarsten, waren we onherroepelijk in de problemen 
gekomen. Hans had ondanks mijn instructies onvoldoende warme, 
waterdichte kleren bij zich. Halverwege de Luisin is teruggaan 
geen optie. Eerst moet je het onweer uitzitten op een plek waar 
geen kabels hangen, want kabels geleiden de bliksem. Vervolgens 
kun je dan via de top over de normaalroute afdalen.

4  Lekker weertje
Tijdens het avondeten en het ontbijt zet de huttenwaard van Refuge 
du Col de la Croix du Bonhomme (2433 m) de radio hard aan: het 
weerbericht. Je kunt een speld horen vallen. Er wordt twee dagen 
stabiel weer voorspeld. De hemel is onbewolkt. Om acht uur staan 
Monique en ik op de Tête Nord des Fours (2756 m) en zien plotseling 
lensvormige wolken rond de Mont Blanc. Het zou toch mooi weer 
blijven? Rond twaalf uur zijn we in Refuge des Mottets. De onver-
schillige huttenwaardin heeft de radio aan, maar weet het weerbe-
richt niet en mijn mobiel heeft geen bereik. Volgens de hoogtemeter 
daalt de luchtdruk en inmiddels is de hemel bewolkt. Naar Refuge 
Robert Blanc (2750 m) lopen, met de volgende dag een met 
kettingen gezekerde oversteek via rotsplaten op het programma, 
lijkt geen optie. Die oversteek kun je niet maken met slecht weer. We 
gokken op een slaapplaats in Rifugio Elisabetta Soldini en gooien 
het plan om. Om half vier, op de Col de la Seigne, hebben we bereik 
en in Elisabetta is nog plaats. De wind trekt aan en het kan elk 
moment gaan regenen. De volgende dag blaast de storm ons uit 
evenwicht en worden we gegeseld door regenvlagen. 

 Leermomenten
•  Houd de wolkenformaties altijd in de gaten, ook al is de weervoor-

spelling goed. 
•  Laat je ambities niet prevaleren boven de signalen in de lucht en 

verdiep je in de weerkunde. Soms word je overvallen door slecht 
weer omdat de omringende bergen je het zicht op de hemel 
ontnemen en je te laat ontdekt dat er bijvoorbeeld onweer op 
komst is. Maar vaker negeren bergwandelaars de signalen omdat 

Zorg ervoor dat je voldoende drinkt onderweg.
Wees altijd verdacht op weersverandering, ook 
als het weerbericht Grand Beau aangeeft.



HOE NU VERDER?

•  Meld je aan voor de bergwandelworkshop bij jou in de 

regio, nkbv.nl/bergwandelen/bergwandelworkshop.

• Volg een cursus oriëntatie, EHBO en/of bergredding.

• Lees een handboek bergwandelen. 

•  Struin het internet af, maar beperk je tot sites van 

organisaties met kennis van zaken, zoals alpen-

verenigingen e.d.

•  Ga mee met een alpiene trektocht en vraag de 

trektochtleider het hemd van het lijf.

Documentatie
•  www5.in.tum.de/FA/Bergwandern-Sicher_und_

Umweltbewusst.pdf

• www.bpa.ch/PDFLib/1013_42.pdf

• www.kfv.at/heim-freizeit-sport/sport/berg-

wandern/

•  www.alpenverein.de: Tipps und infos für die Bergtour (kosteloze 

brochure)

• www.ramblers.org.uk

• www.mountainwalking.info

•  Bergwandelen, Voorbereid, verantwoord en fit de bergen in, uitgave 

van de NKBV.

• Bergsport in het Kort, uitgave van de NKBV 

• Alpin-Lehrplan 1: Bergwandern, Trekking, Karl Schrag, BLV

•  Bergwandern, Bergsteigen, Olaf Perwitzschky, uitg Rother Bergverlag.

ze hun tocht niet willen afbreken. Tegen beter weten in hopen ze 
‘dat het wel zal meevallen’.

•  De omweg via Refuge Robert Blanc naar de Col de la Seigne loopt 
deels over rotsplaten. De weersomslag was heftig: er was kans op 
vorst, met bevroren rotsplaten tot gevolg. Rechtstreeks via het 
makkelijke pad naar de Col de la Seigne lopen was de juiste keuze.

5  Bedankt voor de tip
Het is gezellig op het terras van Chalet du Mont Joly. Marga en Henk 
hebben de kabelbaan vanuit Megève in het Franse Mont-Blanc-
gebied genomen. Ze hebben een VVV-folder met schetskaartje van 
de beroemde wandelberg Mont Joly op zak. Bij een biertje raken ze 
in gesprek met een paar Fransen. “Zonde om morgen alleen de Mont 
Joly te beklimmen. De hele graat volgen naar de Aiguille Croche is 
veel leuker, dat is maar drie uur. Je kunt onderlangs terugwandelen.” 
De Fransen tonen de tocht op hun topografische 1:25.000-kaart.  
Ziet er eenvoudig uit. Marga en Henk kijken elkaar aan: “Doen we. 
Bedankt voor de tip” 
Ze genieten van de fantastische graatwandeling met weergaloos 
uitzicht op de Mont Blanc. Eenmaal op de Col du Joly met louter 
richtingbordjes naar onbekende bestemmingen, slaat de twijfel toe. 
Het kaartje in de VVV-folder houdt op bij de Mont Joly, de Col ligt 
kilometers verderop. Richtinggevoel is niet hun sterkste kant en een 
kompas hebben ze niet. In de veronderstelling dat ze naar het 
noorden lopen, volgen ze de Tour du Pays du Mont Blanc naar het 
zuidoosten en komen aan het eind van de middag in Refuge de la 
Balme aan; de hut ligt op de Tour du Mont Blanc en is overvol. Ze 
strompelen naar het dal, vinden volkomen uitgeput een hotelletje 
in Les Contamines-Montjoie en bereiken Megève de volgende dag 
per bus.

 Leermomenten
•  Pak je eigen kaart erbij als iemand je een tip geeft, dan ontdek je 

meteen of die interessante variant erop staat. Als de variant buiten 
je kaartblad valt: niet doen. Ook als je niet precies weet hoe 
moeilijk een variant is, kun je er beter van afzien. 

•  Beperk je tot een gemakkelijke, goed gemarkeerde, korte 
wandeling als je geen bergwandelervaring hebt.

•  Neem altijd een topografische kaart en een kompas mee.

6  Gevaarlijk of veilig
Op de steile afdaling van de Col des Verts (2592 m) in de Franse 
Aravis lopen twee sporen door de sneeuw. Eentje links, vlak onder 

imposante rotswanden door. De sneeuw is bezaaid met grote en kleine 
rotsblokken die er zo te zien nog niet zo lang liggen. Het tweede spoor loopt 
door het midden van het keteldal. De meeste wandelaars die de populaire 
wandeling van Refuge de Gramusset naar de pas maken, lopen via het linker 
spoor, zich volkomen onbewust van het steenslaggevaar.

 Leermomenten
•  In een keienveld is het moeilijk te zien of er steenslaggevaar is, want een 

steentje meer of minder valt niet op. Maar in een sneeuwveld kun je dat 
direct zien. Mijd steenslagzones indien mogelijk, of loop er één voor één zo 
snel mogelijk doorheen. ▲

Lekker lichtgewicht op dagtocht.


