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Lawines 

Een lawine is een grote sneeuwmassa die van een berghelling naar 
beneden komt. 
Het woord lawine wordt ook gebruikt voor andere materialen, zoals 
modder of  stenen die van een helling naar beneden komen. 
 
Dit boek gaat alleen over sneeuwlawines. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is sneeuw? 
 Hoe ontstaan lawines precies? 
 Welke soorten lawines zijn er? 
 Hoe kunnen lawines voorkomen worden? 
 Welke hulpmiddelen zijn er om jezelf  of  iemand anders te redden? 
 



1. Het ontstaan van lawines 

Het voorspellen van lawines is heel erg moeilijk.  
Zelfs heel ervaren berggidsen kunnen overvallen 
worden door een lawine. 
Welke omstandigheden spelen een belangrijke rol 
bij het ontstaan van lawines? 
Dat zijn de volgende omstandigheden: 
A. de sneeuw zelf. 
Sneeuw is bevroren waterdamp hoog in de lucht.  
Bij sneeuw is elke vlok een ijskristal.  
Terwijl die ijskristallen naar beneden vallen, blijven 
ze groeien tot één sneeuwkristal. Er zijn heel veel 
verschillende soorten kristallen (1). 
 Zo zijn er ook veel verschillende soorten sneeuw: 
natte sneeuw, droge sneeuw, poedersneeuw, stuif-
sneeuw, motsneeuw, korrelsneeuw en poolsneeuw. 
Elke soort sneeuw heeft zijn eigen kenmerk. 
Sneeuw in de bergen valt laag op laag.  

Niet elke laag hoeft uit dezelfde soort sneeuw    
te bestaan.  

De ene soort sneeuw hecht ook beter op 
een ondergrond dan de andere soort. 
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B. de temperatuur, zon, regen of  wind. 
De temperatuur en de zon kunnen delen in de 
sneeuw laten smelten. Op die manier kan de ene 
laag minder goed aan de andere laag plakken.  
Zo kan die laag naar beneden gaan schuiven. 
Dat geldt ook voor regen.  
Regen maakt sneeuwlagen vochtig.  
Door het vocht gaat zo’n laag sneller glijden. 
De wind zorgt ervoor dat de sneeuw op hopen 
wordt geblazen. Een hoop kan topzwaar worden 
en een lawine veroorzaken.  
Regen en storm vergroten het lawinegevaar 
 
C. het terrein  
Bij een steile berghelling zal sneeuw onmiddellijk 
naar beneden glijden.  
Zo kan er nooit een dik sneeuwpak komen.  
Op steile berghellingen bestaat dus geen lawine-

gevaar. 
Het zijn juist minder steile hellingen die 

lawinegevaar opleveren. Daar kan de 
sneeuw groeien tot een dik pak. 
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D. de ondergrond  
Sneeuw blijft op de ene ondergrond beter 
vastzitten dan op de andere.  
Zo blijkt dat lawines sneller ontstaan op een 
ondergrond van lang, ongemaaid gras. 
 
 
Directe oorzaken 
Er is altijd een directe oorzaak van lawines 
aan te wijzen.  
Oorzaken kunnen zijn: 
 Een wintersporter  (1) die voor grote druk 

op een sneeuwlaag zorgt. 
 Regen die als een soort glijmiddel werkt. 
 Harde wind die sneeuw ophoopt. 
 De eerste zonnige dag (2) na grote sneeuw-

val. 
 Vallende rotsblokken of  ijsblokken.(3) 
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2. Soorten lawines 

Niet alle lawines gedragen zich hetzelfde. 
Je kunt drie hoofdsoorten lawines onder-
scheiden: 
 
A. Windplaklawine 
Niet alle sneeuwlagen die op elkaar vallen zijn 
hetzelfde.  
De bovenste en laatste laag blijft niet goed 
vastzitten op een oude sneeuwlaag.  
De hele bovenste laag glijdt als een plank 
naar beneden. 
Slachtoffers komen niet om door verstikking. 
Ze komen vooral om doordat ze tegen bomen 
en rotsen gedrukt worden.  
Windplaklawines komen het meest voor. 
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B. Poedersneeuwlawine 
Poedersneeuwlawines ontstaan meestal op 
steile hellingen.  
Ze kunnen beginnen als een “sneeuwplank”.  
Een poedersneeuwlawine ontstaat, doordat 
grote massa’s van de sneeuwplank  op een 
uitstekende obstakel (1) vliegen.  
Zo vliegt de sneeuw in de lucht en vermengt 
zich met de lucht.  
Deze poederwolk (2) kan een massa worden 
van miljoenen tonnen. Door zo’n grote massa 
ontstaan drukgolven die alles omver duwen. 
Poedersneeuwlawines hebben in het begin 
een lage snelheid, maar die kan snel oplopen 
naar een snelheid van 300 kilometer per uur. 
Daarmee is de poedersneeuwlawine de 
meest krachtige van alle lawines. 
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C. Droge sneeuwlawine 
De droge sneeuwlawine ontstaat, doordat vers 
gevallen sneeuw zijn eigen gewicht niet meer 
kan dragen. 
Dit soort lawine ontstaat spontaan en heeft de 
vorm van een peer (1).  
Ze ontstaan op steile hellingen. 
Droge sneeuwlawines zijn de minst gevaarlijke 
lawines, omdat de sneeuw vers is en daardoor 
gemakkelijker om obstakels en mensen heen-
gaat. 
Meestal is de droge sneeuwlawine ook niet zo 
groot. 
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3. Het voorkomen van lawines 

Het is belangrijk om lawinegevaar te voorkomen. 
Daarbij worden de volgende middelen gebruikt: 
 Sneeuwbruggen (1) 
 Sneeuwschuttingen (2) 
 Aanplant van bossen 
Sneeuw blijft vallen in bepaalde gebieden.  
Dat kun je niet voorkomen. Als er veel sneeuw 
valt in een gebied is er altijd lawinegevaar. 
Daar kan wel het volgende aan gedaan worden: 
A. Gevaarlijke kleine, losse plakken sneeuw in 

kleine stukken losmaken. Zo ontstaan kleinere, 
minder gevaarlijke lawines. 

B. De sneeuwlagen stevig aandrukken. 
C. De hoeveelheid sneeuw verminderen. 
 
Maatregelen A, B en C kunnen gedaan worden 
door sneeuwschuivers (3) of  door explosies (4). 
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4. Overleven met hulpmiddelen 

Wintersporters en bergbeklimmers die overvallen 
worden door een lawine kunnen zichzelf  redden als 
ze de juiste hulpmiddelen bij zich hebben.  
Ook kunnen ze hulpmiddelen gebruiken, waardoor ze 
sneller opgespoord kunnen worden. 
Die hulpmiddelen zijn: 
 De lawinepiep (1). Dit is een kleine radiozender en 

-ontvanger, waardoor slachtoffers opgespoord 
kunnen worden. De kans op overleven  wordt na 
een kwartier onder de sneeuw een stuk kleiner. 
Daarom is haast van levensbelang. 

 Een sneeuwschep (2) 
 Een sneeuwsonde (3) is een dunne en opvouwbare 

stok die gebruikt wordt om slachtoffers mee op te 
sporen. 

 Een lawineairbag (4) zit in een rugzak en bestaat 
uit twee grote luchtzakken. Die zorgen ervoor dat 

iemand boven de sneeuw blijft.  
 Mocht een slachtoffer bedolven raken, dan 

zorgt de airbag voor extra ademruimte 
onder de sneeuw. 
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5. Lawinerampen 

Lawinerampen komen alleen voor in bergachtig 
terrein met sneeuw. Je las al dat de kans op 
overleven het grootst is als slachtoffers binnen 
een kwartier gevonden worden.  
Daarna wordt de kans op overleving steeds 
kleiner. Op deze en de volgende bladzijde lees 
je over enkele rampen met lawines die veel 
slachtoffers eisten. 

Huascaránlawine in Peru (1970) 
De Huascarán is een berg. Deze berg werd in 1970 
getroffen door een aardbeving. Die aardbeving was 
de oorzaak van een lawine die over een afstand van 
18 kilometer naar beneden denderde.  
De lawine had een snelheid van rond de 300 kilometer 
per uur. Een sneeuwmassa nam rotsen en modder 
mee. Twee dorpen werden volledig bedolven.  

Het aantal slachtoffers bedroeg 20.000. 
Het totaal aantal slachtoffers van de aardbeving 

liep op tot 66.000. 
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De terreurwinter van 1950-1951 
In deze winter kwamen in de Zwitserse 
en Oostenrijkse Alpen gedurende drie 
maanden maar liefst 649 lawines voor. 
Dit hoge aantal lawines eiste in totaal 
265 slachtoffers. 
De lawines werden veroorzaakt door de 
grote sneeuwval van die winter.  
Er viel 3 tot 4,5 meter sneeuw. 
Meer dan 500 stuks vee werd gedood.  
Ongeveer 600 gebouwen werden totaal 
vernield en zo’n 40.000 mensen raakten 
bedolven onder de sneeuw. 
Het Zwitserse stadje Andermatt werd in 
één uur tijd getroffen door zes lawines. 
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Salanglawines in Afghanistan 2010 
In Salang werden op zijn minst 36 lawines geteld.  
Het zwaarst werd de buurt van de Salangtunnel  
getroffen. Vooral reizigers op de weg naar de tunnel 
werden overvallen. 
Ruim 3,5 kilometer weg verdween onder de lawines. 
Ruim 2000 reiziger in de lawine vast te zitten.  
Er werden op zijn minst 172 mensen gedood. 
De lawines werden veroorzaakt door een heftige 
wind. 
Er kwamen achteraf  veel kritiek op de overheid.  
De storm was voorspeld.   
Men wist dat er lawinegevaar was en de tunnel had 
daarom gesloten moeten worden. 
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Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-lawine/#q=lawine  

Het Klokuis: Lawine 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-lawine/#q=lawine
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-lawine/#q=lawine






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lawine 



Colofon en voorwaarden 
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