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Reductiefactoren 

Nr. 1 of Vermijd hellingen steiler dan 39o RF 2 

1ste klasse Nr. 2 of Steilste deel van de helling 35o (onder aan rotswand) RF 3 

Nr. 3 Vermijd hellingen steiler dan 34o RF 4 

1ste klasse reductiefactor verplicht bij ERHEBLICH/MARQUÉ/MARCATO/CONSIDERABLE 

Nr. 4 of Vermijd de sector NOORD (NW–N–NO) RF 2 

2de klasse 
Nr. 5 of Vermijd de Noordelijke helft (WNW–N–OSO) RF 3 

Nr. 6 Vermijd de kritische hoogtes en exposities uit het LWB RF 4 

en/of Nr. 7 Veel geskiede helling (sporen na elke sneeuwval) RF 2 

2de klasse reductiefactoren ongeldig bij natte sneeuw en ongeldig als alle exposities 
gevaarlijk zijn (b.v. bij overschrijden kritische hoeveelheid verse sneeuw) 

Nr. 8 of Grote groep met ontlastingsafstand RF 2 

3de klasse Nr. 9 of Kleine groep (2 – 4 personen) RF 2 

Nr. 10 Kleine groep met ontlastingsafstand (Einzelfahren) RF 3 

Ontlastingsafstand minimaal 10m bij stijgen en in de afdaling minimaal 30m, liefst meer 



Lawinegevaar Stabiliteit van het 
sneeuwdek 

Waarschijnlijkheid dat een lawine 
veroorzaakt wordt 

Adviezen voor freeriders 

1 
Op de meeste hellingen 
goed verbonden en 
stabiel. 

Lawines veelal alleen mogelijk bij grote 
belasting op enkele extreem steile 
hellingen. Spontaan zijn alleen kleine 
lawines mogelijk. 

Veelal veilige omstandigheden. 

2 

Op enkele steile hellingen 
matig verbonden. Op de 
meeste hellingen echter 
goed verbonden. 

Lawines veelal bij grote belasting, 
voornamelijk op de steile hellingen met  
aangegeven exposities en hoogtes  (LWB). 
Grote spontane lawines zijn niet 
waarschijnlijk. 

Veelal gunstige omstandigheden. 
Voorzichtige routekeuze op steile 
hellingen met  aangegeven 
exposities en hoogtes  (LWB). 

3 

Op veel steile hellingen  
matig tot slecht 
verbonden. 

Lawines al bij kleine belasting, vooral op de 
steile hellingen met  aangegeven exposities 
en hoogtes  (LWB). 
Enige middelgrote en incidenteel grote 
spontane lawines  zijn mogelijk. 

Gedeeltelijk ongunstige 
omstandigheden. Ervaring in de 
beoordeling van het gevaar is 
noodzakelijk. Steile hellingen 
met aangeven hoogtes en 
exposities vermijden. 

4 

Op de meeste steile 
hellingen slecht 
verbonden. 

Lawines zijn al bij kleine belasting op veel 
steile hellingen te verwachten.  
Veel middelgrote en vaak ook grote 
spontane lawines zijn te verwachten.. 
 

Ongunstige omstandigheden. 
Veel ervaring in de beoordeling 
van het gevaar is noodzakelijk. 
Blijf op vlakke hellingen. Let op 
uitlopers van lawinegevaarlijk 
terrein. 

• Grote belasting v/h sneeuwdek = Grote groep zonder afstanden, pistenbully, lawinebommen. 
• Kleine belasting v/h sneeuwdek = Een enkele skiër, snowboarder of sneeuwschoenwandelaar. 

 
• Matig steile of vlakke helling = hellingshoek minder dan 30o. 
• Steile helling = Hellingshoek 30o of meer, maar minder dan 35o. 
• Zeer steile helling = Hellingshoek 35o of meer, maar minder dan 40o. 
• Extreem steile helling = Hellingshoek 40o of meer, of zeer ongunstige terreinvormen of ondergrond. 


