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Verslagen  >  Al sneeuwschoenend over het Dachsteinplateau

Al sneeuwschoenend over het
Dachsteinplateau

Doorheen poeder van de allerfijnste soort

Ik heb wel iets met Oostenrijk. De Alpen blijven ook hier zo sterk gevarieerd en ondanks dat

Oostenrijk pas echt goed vol met berghutten staat zijn er wel grotere gebieden te vinden waar je

jezelf, vooral in de winter dan, nog erg eenzaam kunt wanen. Het Totesgebirge is zo’n gebied. Het

Dachsteinplateau en dan voornamelijk de oostelijke helft, is dat nog veel meer. Met een geplande

route in mijn hoofd waarbij ik grote vraagtekens had of ze wel te volbrengen viel, trok ik op weg. De

weersvooruitzichten waren niet denderend en het lawinegevaar aanzienlijk. Wat me te wachten

stond was nog veel erger dan ik me had ingebeeld.

Verslag van den dzjow, 22 februari 2009.

Ma 09 feb: Ödensee (776m) – Eishöhle (1515m)

Lawinenlagebericht für die Steiermark vom 2009-02-09 07:30

Schlagzeile:
Achtung: Vorsicht in den Schattlagen!! Erhebliche Schneebrettgefahr!

Gefahrenbeurteilung:
Allgemein:3
In der Steiermark herrscht großteils ERHEBLICHE Schneebrettgefahr. Die Gefahrenstellen befinden sich in den
Steilhängen (über 30 Grad) der Schattlagen sowie in Einfahrtsbereichen von Rinnen und Mulden und hinter
Geländekanten. Diese Hänge sind weiterhin kritisch zu hinterfragen! Eine Auslösung eines Schneebrettes ist bei
geringer Zusatzbelastung durch einen einzelnen Alpinisten möglich! Im kammnahen Gelände sind nun auch die
Südsektoren zubeachten. Mit der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr von Nassschneerutschen aussonnenbeschienen
Hängen an.

Schneedeckenaufbau:
Der Wind der letzten Tage setzte die Schneedecke wieder unter Spannung! Der stürmische Wind, welcher am
Samstag wütete, führte in den Nordsektoren der Hochlagen zu frischen Einwehungen. Die Schneedecke wurde
spröde. Schattseitig ist der Schneedeckenaufbau oberhalb der Waldgrenze ungünstig! Hier wechseln harte
Pressschneeschichten mit weicherem Triebschnee und eingeschneiten Oberflächenreif ab. Zudem schwächen kantige
Formen den Schneedeckenaufbau. Trotz der Warmphase haben sich die eingelagerten Schwachschichten in den
Schatthängen erhalten! Der frische Neuschnee (20 – 40 cm) hat die älteren Einwehungen überdeckt. Die Verbindung
des Neuschnees mit der Altschneedecke ist in den Hochlagen nur dürftig. Der Wind aus nördlichen Richtungen führt
zudem zu frischen Triebschneeablagerungen im Südsektor.In den mittleren Lagen ist der Übergang des Altschnees
zum Neuschnee besser. In den tiefen Lagen ist der Schnee nass, patzig und teilweise grundlos.

Wetter:
Der Störungseinfluss ist abgezogen und wir erwarten heute eine sonnige Phase. Die Restwolken werden von Westen
her rasch aufgelöst und es wird im Nordstaugebiet der schönste Tag der Woche. Am Nachmittag trübt es von
Western her wieder ein und es stellt sich Nordstau ein. Die Temperaturen in 2000 m liegen bei –7 Grad. Der Wind
weht lebhaft bis stark aus nördlichen Richtungen. Morgen wird es in der Früh kurzzeitig mild. Danach kühlt es ab.
Die Temperatur in 2000 m fallen auf –12 Grad ab. In der restlichen Woche ist mit weiteren Schneefällen zu
rechnen.

Tendenz:
Die Schneebrettgefahr in den Schatthängen bleibt weiterhin bestehen!!!

(Bron: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik / Regionalstelle Graz (www.lawine-steiermark.at)

Afstand: 10.5km
Duur: 9u00
Klimmen: 1100m
Dalen: 360m

(Opmerking: Afstand is zonder de kleine omwegen die genomen worden door obstakels/microreliëf, duur is inclusief
pauzes onderweg en bij klimmen/dalen zijn hoogteverschillen van het microreliëf niet meegerekend.)

In sneeuwval en over besneeuwde wegen die moeilijk geruimd raken bereik ik tegen middernacht de Ödensee
(776m). Het ronde meer ligt aan de voet van de relatief zachte oosthelling van het Dachsteinplateau. Een ferme
beek verlaat het meer terwijl er geen merkwaardige riviertjes voor voeding zorgen. Het meer vormt in feite een

Beschrijving
Het Steirisches Dachsteinplateau, gelegen in de
Oostelijke Kalkalpen in het noordwesten van de
Oostenrijkse provincie Steiermark.

Geschatte totale afstand
In totaal slechts 32km in 4 dagen.

Kaarten
Freytag & Berndt: WK 281 Dachstein – Ausseer
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enorme karstbron. Het water dat op het kalkstenen plateau meteen in de bodem verdwijnt kwelt hier massaal weer
op onder de waterspiegel.

Vlak naast het meer bevindt zich de Kohlröserlhütte die nu ook geopend is. Voornamelijk langlaufers die de loipes
willen verkennen in de omgeving van de Ödensee sluiten hun dagje af met een stevig maal in de berghut. Ik parkeer
op de sneeuw. De laatste langlaufgasten verlaten wat later de hut en rijden weer weg. Die zijn laat blijven plakken.
Ik ben alleen en ga slapen terwijl het buiten maar blijft doorsneeuwen.

’s Ochtends word ik al rond zessen gewekt door de sneeuwruimer. Een bulldozer met megasneeuwkettingen maakt
de weg en parking weer vrij, of beter gezegd, hij ruimt de verse sneeuw weer weg. Mijn auto blijft op een
schijnbaar sneeuwverhoogje ingezakt staan. Wat later komt hij terug en strooit de parking vol kiezelsteentjes voor
betere grip op de aangereden sneeuw. De laatste sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden en de zon begint
aanstalten te maken om doorheen de lage wolken te priemen. Ik ontbijt en maak me klaar om te vertrekken.

Langs de hut loop ik de loipe op die omheen de Ödensee loopt. Het meer is uiteraard dichtgevroren met een dik
sneeuwtapijt dat het ijs bedekt. Een paar sneeuwmannen versieren de meersneeuwvlakte. Hier beneden ligt er rond
een halve meter sneeuw. Aan de overkant verlaat ik de loipe en loop omhoog over een duidelijke weg doorheen het
woud. Wat verder zak ik te diep weg en trek mijn sneeuwschoenen aan. Hogerop merk ik geen enkel spoor meer van
tourskiërs onder de verse sneeuw. De zon breekt door en hogerop krijg ik een mooie blik over het dal.

Wanneer ik de 1000m grens overschrijd wordt het plots veel lastiger. Ik zak steeds tot de knieën weg in de sneeuw
en wanneer het wat te steil wordt verdwijnen ze zelfs in de sneeuw. Hogerop kan ik de route niet meer volgen. Een
hele plek in het woud is omgetoverd in een kerkhof van omgewaaide bomen. Het is lastig om me tussen en over de
boomstammen te begeven. De sneeuw ligt hier inmiddels al een anderhalve meter dik mag ik merken.

Dan kom ik op de förstweg terecht, maar beter wordt het er niet op. De brede 4×4 weg loopt tot dicht bij de Sill
Alm (1317m). Plots schrik ik. Met een whoem-geluid zakt heel het sneeuwdek in een straal van enkele meter rondom
me een tiental centimeter in door mijn gewicht. De nieuwe sneeuwval van gisteren (rond 40cm hier) heeft zich
duidelijk nog niet kunnen zetten. Tien meter verder is het weer van dat: whoem! En alles zakt weer tien centimeter
in. Alvorens ik afsla om steiler naar de Sill Alm te traverseren volgt de ene whoem na de andere. Ga ik hier over
een te steile helling dan schuift het boeltje mogelijk naar beneden in plaats van schoon in te zakken en een lawine
vermijden we uiteraard liever.

De Sill Alm is mooi aan de monding van een smal karstdal gelegen. Ik moet nu voort naar de Gsprang Alm (1459m).
Hiervoor moet ik steil naar boven. Gelukkig is de helling dicht bebost. Eerst loop ik een stukje doorheen het karstdal
voort om dan erg steil al zigzaggende de helling op te lopen. Het is ontzettend zwaar. Soms loop ik me vast en zit
tot mijn heupen in de sneeuw. Het sneeuwdek is veel te fijn poeder om een sneeuwschoener fatsoendelijk te
dragen.

Na deze zwoegpartij moet ik er de kaart en kompas bij halen in het dichte woud om me te heroriënteren. Maar ik
vind mijn kompas niet. Overal zoek ik, in mijn zakken en overal in de rugzak, maar ik vind geen kompas. Zonder
kompas kan ik niet verder. Ik zou mijn doodsvonnis schrijven om zo verder het plateau op te gaan. Ik zoek verder in
het poeder en gelukkig krijg ik het beet. Het was bij het openen van het topvak meteen gevallen en diep in de
poeder verdwenen. Merk ik dat ik al behoorlijk moet zijn afgedwaald.

Niet veel verder opent het woud zich en loop ik nog steeds redelijk diep wegzakkend doorheen een hellende vlakte
vol met bubbels en hobbels. Hier moet heel wat karst onder de sneeuw liggen. En dan gebeurt het al een eerste
keer. Ik zet mijn rechter voet vooruit en zak meteen in de sneeuw weg. Ik kan mijn lijf nog naar voren gooien op de
sneeuw. Een smal langgerekt karstgat heeft zich geopend en ik steek er met mijn rechter been in. Gelukkig kan ik
er zonder euvel meteen uit. Nog nooit eerder ben ik door de sneeuw in een karstgat gesukkeld. Hopelijk is dit geen
introductie tot meer. Het Dachsteinplateau is immers nog sterker verkarst dan het Totesgebirge en
Warscheneckplateau waar ik al eerder over liep.

De Gsprang Alm ontdek ik niet veel verder. Ik hou de middagpauze. De zon schijnt nu uitbundig zodat ik mijn
gletsjerbril boven haal. De strak blauwe hemel telt haast geen wolkje meer. Onder de verse sneeuw merk ik toch
tourskisporen op. Ik volg ze verder het plateau op maar het duurt niet lang of ik kan ze niet meer terug vinden. Het
blijft zwoegen en wegzakken tot de knieën. Daarbij is het nooit vlak, maar steeds bergop en bergaf. Hier en daar
moet ik een omver gewaaide boom over die uiteraard compleet onder de sneeuw ligt. Rond de boomstam is het
oppassen want onder de stam is het vaak hol. Je sneeuwschoen niet boven de stam zetten betekent wegzakken en
de boomstam tevoorschijn zien komen vlak tegen je borst. In dat geval mag je jezelf uit het gecreëerde gat trekken
en een meter opzij opnieuw proberen.

Bij momenten is de Hoher Dachstein (2995m) te zien in het westen, de hoogste berg van het Dachsteinmassief en
tevens de top waar op zijn flanken de meest oostelijke gletsjer van de Alpen is gelegen. Zo ver zal ik niet komen.

Na lang gestaag doorklimmen bereik ik de top van Mattkogel (1660m), van op het plateau maar een stulpje op de
rand, maar van uit het dal gezien een echte berg. Het waait behoorlijk. De uitzichten rijken ver maar voor het
overgrote deel kijk ik recht op de steile hellingen van het kalkstenen bastion van het Totesgebirge aan. Van hieruit
gezien zie je pas echt dat het niet simpel oogt om die kalkstenen kathedraal op te klimmen en bovendien lijkt het
erboven allesbehalve vlak. Dat laatste is maar deels gezichtsbedrog.

Ik trek meteen verder. De top van Zinkenkogel (1854m) wil ik vandaag nog hebben bereikt alvorens het slechte weer
voor volgende dagen me verhindert om nog veel te zien. Van hieruit oogt de steile oostkant van de berg best
indrukwekkend. Ik zal hem langs de achterkant moeten opklimmen.

Het gaat niet snel vooruit op weg naar Zinkenkogel. Het ene na het andere karstdal moet ik indalen en weer uit
klimmen. Daarbij weerklinkt er weer meermaals een whoem. De karstdalletjes liggen loodrecht op mijn weg. Een
eind verder kom ik in een duidelijk karstveld terecht. Ik zie het gewoon aan de structuur van de sneeuwlaag dat hier
diepe gaten moeten verscholen liggen. Ik probeer het beste traject te kiezen. De putten, de meesten rond 3m diep,
vermijd ik steevast. Onderin deze dolines kunnen evengoed diepe gaten verscholen zitten. En dan sta ik voor een
lang gerekte groef in de sneeuw.

Het sneeuwoppervlak gaat prompt een meter naar omlaag over slechts een breedte van twee meter, maar de lengte
van deze gang is te lang dat ik er geen omweg voor wil zoeken in deze karstpuinhoop. Ik zet mijn sneeuwschoen
vooruit en laat me in de gang zakken. Er gebeurt niks, dus probeer ik snel de overkant te bereiken. Maar dan zakt
de sneeuw onder mijn voeten toch ineens razendsnel in. Ik zak mee en verdwijn meteen tot mijn heupen in de
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

sneeuw. Gelukkig stokt de boel weer even snel. De sneeuwlaag is een meter dieper gezakt en een stuk van de
kalkstenen wand is voor me zichtbaar geworden. Mijn tikker gaat tekeer als zot van het verschieten. Ik hang
ongetwijfeld boven een diep en breder karstgat te bengelen. Eén verkeerde beweging en ik zak mogelijk voor goed
de dieperik in. Ik blijf even zitten en probeer na te denken. Ik gooi mijn stokken opzij en schep de sneeuw rond
mijn heupen weg om zo mijn rugzak af te krijgen. Ik duw hem vervolgens zo ver mogelijk van me vandaan om dat
gewicht al van me kwijt te zijn. Dan probeer ik me voorzichtig uit de sneeuw te trekken waarbij ik zo veel mogelijk
lichaamsgewicht op mijn zij probeer te houden om zo weinig mogelijk op mijn voeten te rusten. Gelukkig zakt er
niks meer in. Ik pak vlug mijn stokken en sleur mijn rugzak naar de rand. Ik klim de gang uit, trek mijn rugzak weer
op mijn rug en loop na een korte blik over mijn schouder naar de inzakking als de bliksem weg. Zoiets wil ik niet
meer meemaken.

Gelukkig ben ik hierna snel door de bulten en puttenboel en loop ik wat geruster verder. Een eind verder
verdwijnen de bomen en kom ik op de zachte zuidhelling van Zinkenkogel terecht. Plots verschiet ik weer fel als
een luide knal weerklinkt en ik weer naar beneden zak. Het is gelukkig geen karstgat. Het sneeuwdek ontlast zich
weer onder mijn gewicht. Wist niet dat het soms zo’n luide knal kan geven. Op weg naar de top blijf ik bij
regelmaat weer whoems produceren.

Op de top van Zinkenkogel staat een geweldig groot topkruis neer geplant. Zo zijn we het gewoon in Oostenrijk. Ik
zet mijn naam in het Gipfelbuch en kijk wat rond. Het weer is aan het verslechteren. De zon schijnt nog maar flets
doorheen de altostratus. Hoher Dachstein zijn top zit verscholen in een lenticularis. Het Totesgebirge steelt weer de
show met een bevroren Grundlsee diep ingebed tussen de steile hellingen van het bastion. Enkel de toppen van de
Rottenmanner Tauern in het zuidoosten liggen nog fel te schitteren in de zon.

Ik daal weer af en volg een tijd lang mijn sporen. Vervolgens verlaat ik mijn afdrukken en daal in zuidelijke richting
verder tussen de lorken en sparren. De helling wordt verder weg weer vrij steil met hier en daar weer karstgangen.
Ik ben uiterst voorzichtig en geraak zo toch zonder kleerscheuren beneden. Dan kom ik wat verder op een open plek
terecht die uitgeeft op een reuzedoline. Het is donker aan het worden en ik stop onder een groepje sparren aan de
rand van de doline. Terwijl ik mijn Akto recht zet begint het te sneeuwen. Ik kruip naar binnen en maak eten klaar.
Sneeuw smelten hoef ik nog niet te doen. Ik heb deze ochtend 4l water meegepakt. Het is -3° in de binnentent
wanneer ik ga slapen. Buiten sneeuwt het non stop. ’s Nachts wordt ik meer dan één keer wakker. Er valt bij
momenten korrelsneeuw en die maakt tikkende geluiden bij het neervallen.

Di 10 feb: Eishöhle (1515m) – Lahnfriedtal (1400m)

Lawinenlagebericht für die Steiermark vom 2009-02-10 07:30

Schlagzeile:
Weiterhin Vorsicht in den Schattlagen!! Erhebliche Schneebrettgefahr!

Gefahrenbeurteilung:
Allgemein:3
In der Steiermark herrscht großteils ERHEBLICHE Schneebrettgefahr. Die Gefahrenstellen befinden sich in den
Steilhängen (über 30 Grad) der Schattlagen sowie in Einfahrtsbereichen von Rinnen und Mulden und hinter
Geländekanten. Diese Hänge sind weiterhin kritisch zu hinterfragen! Eine Auslösung eines Schneebrettes ist bei
geringer Zusatzbelastung durch einen einzelnen Alpinisten möglich! Im kammnahen Gelände sind nun auch die
Südsektoren zu beachten.

Schneedeckenaufbau:
Die gestrige Sonneneinstrahlung wirkte sich positiv auf die Setzung der Schneedecke aus. An den sonnenbeschienen
Hängen konnte sich die Schneedecke sich etwas setzen. Zu beachten sind weiterhin die Hänge der Schattlagen! Der
Wind der letzten Tage (Samstag, Sonntag) setzte die Schneedecke wieder unter Spannung und führte in den
Nordsektoren der Hochlagen zu frischen Einwehungen. Die Schneedecke wurde spröde. Schattseitig ist der
Schneedeckenaufbau oberhalb der Waldgrenze ungünstig! Hier wechseln harte Pressschneeschichten mit weicherem
Triebschnee und eingeschneiten Oberflächenreif ab. Zudem schwächen kantige Formen den Schneedeckenaufbau.
Trotz der Warmphase haben sich die eingelagerten Schwachschichten in den Schatthängen erhalten! Der Neuschnee
(20 – 40cm) des letzten Niederschlagsereignisses hat die älteren Einwehungen überdeckt. Die Verbindung des
Neuschnees mit der Altschneedecke ist in den Hochlagen nur dürftig.

Wetter:
Vom Westen zieht eine Störung durch und dahinter klart es kurzzeitig auf. Am Vormittag schneit es in den
Nordalpen, wobei die Schneefallgrenze bei ca. 1100 m liegt. Zu Mittag zeigt sich kurz die Sonne ehe es von
Nordwesten her wieder zuzieht. In den südlichen Gebirgsgruppen scheint die Sonne länger. Der Wind legt am
Nachmittag zu und weht stark aus West. Die Temperaturen in 2000 m liegen am Vormittag bei –1 Grad und fallen
bis zum Abend auf –5 Grad. In den nächsten Tagen stellt sich Nordstau ein mit Wind und Schneefall. Die
Temperaturen sinken auf –11 Grad.

Tendenz:
Die Schneebrettgefahr in den Schatthängen bleibt weiterhin bestehen!

(Bron: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik / Regionalstelle Graz (www.lawine-steiermark.at)

Afstand: 5.0km
Duur: 5u30
Klimmen: 160m
Dalen: 280m

Het sneeuwt ’s ochtends nog steeds licht. Vermoeid van het weinig slapen de voorgaande nachten, blijf ik wat
doorslapen. Tegen negen uur kom ik eruit. Het is dan net gestopt met sneeuwen. Een 10-15cm heeft het opgeleverd.
Wanneer ik op weg vertrek weet de zon schaars door te breken. Vanaf de eerste meters weet ik het al. De toestand
van de sneeuw is nog niks veranderd. Die 10-15cm is alleen maar een last want ik zak nog evenveel dieper in
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tegenover gisteren. Zwoegend geraak ik de reuzedoline door. Het is oppassen want er liggen diepe putten in de
doline. Ze zijn moeilijk zichtbaar door de verblindende sneeuw. Ergens op deze reuzedoline ligt de toegang tot een
ijsgrot in de diepten van het plateau.

De doline door volgt een lang stuk verder zwoegen tussen en over ontelbare hobbels, sneeuwduinen en kleine
dolines met af en toe weer eens een whoem. Verder kom ik bij de rand van de volgende reuzedoline. Ze is veel
dieper dan de vorige en draagt op de kaart de naam Große Kar (kar = doline in de Duits). Beneden ligt de sneeuw
opgewaaid in indrukwekkende duinenformaties. Ik daal steil en voorzichtig het amfitheater in en daarbij kan ik de
whoems niet vermijden. Gelukkig komt er niks onder mijn gewicht in beweging. Ik steek de doline door over een
immens grote lengteduin. Aan de overkant is het lastig weer omhoog klimmen waarbij de dijbenen voor het
overgrote deel in de sneeuw zitten.

Na weer heel wat wroeten, een karstdal in zakken en langsheen een erg diepe doline laveren, volgt de afdaling het
Lahnfriedtal in. Steil bereik ik de Lahnfried Alm (1397m). Het begint snel dicht te trekken en een paar minuten later
sneeuwt het al. Ik houd de middagpauze aan één van de almhutjes. Ze zijn allemaal op slot. Wanneer ik weer wil
vertrekken is het alweer gestopt met sneeuwen.

Ik trek nu het Lahnfriedtal verder door met rondom me steile kalksteenhellingen. Het gaat weer traag vooruit en ik
begin het beu te worden door de vermoeidheid. Bij elke stap zeg ik bij mezelf in mijn hoofd “had ik maar ski’s, had
ik maar ski’s, had ik maar ski’s, had ik maar ski’s.” Hoe lang heb ik dat niet volgehouden.

Halfweg in het dal doemt een pekzwarte lucht op achter mijn rug. Een harde noordenwind steekt op en al gauw
begint het megahard te sneeuwen. Zangvogeltjes in de bomen beginnen paniekerig te tsjilpen en ik zie ze zich
verstoppen. Alles ontpopt zich meteen tot een sneeuwstorm. De sneeuw vliegt horizontaal voorbij. Sneeuw van op de
grond wordt de lucht in geblazen. Gelukkig heb ik de wind in de rug. Meer dan 20m zie ik niet voor me uit. Ik loop
nog door tot ik aan de rand van een kleine doline een perfecte plek vind om mijn Akto recht te zetten, onder een
brede spar beschut tegen de wind. Ik twijfel geen moment ook al is het nog maar half vier. Precies 1100m ben ik
van de Lahnfried Alm verder geraakt in iets meer dan een uur tijd. Ik moet met sneeuwschop nog een hele vlakke
plek scheppen voor de tent. In tussentijd sneeuwt mijn rugzak deels onder, voornamelijk door de opgewaaide
sneeuw. Wanneer ik mijn Akto binnen ben en alles dicht rits zie ik een ferme flits. Een paar seconden later rammelt
een stevige donder het plateau door elkaar. Het is verdomme aan het onweren en dat midden in de winter. Ik ben
kapot en trek mijn slaapzak in. Het enige waar ik goesting in heb is meteen slapen. Dat doe ik ook. Terwijl ik buiten
de rukwinden verder te keer hoor gaan, de sneeuw als harde korrels tegen de tent hoor slagen en de donderslagen
maar langzaam weg ebben, lig ik knus en warm in mijn zak. Wat later val ik in slaap.

’s Avonds word ik rond zessen weer wakker. Het is rustig en doodstil geworden. Ik rits de tent nog eens open om
buiten te kijken. Het is opgeklaard en het sneeuwt niet meer. Ik rits alles weer dicht en probeer weer te slapen.
Een hongergevoel heb ik niet. Ik ben zo moe dat eten klaarmaken zelfs te veel is. Enkele minuten later hoor ik dat
het weer begint te sneeuwen. Zonder avondmaal val ik kort daarna weer in slaap.

Wo 11 feb: Lahnfriedtal (1400m) – Wies Alm (1656m)

Lawinenlagebericht für die Steiermark vom 2009-02-11 07:30

Schlagzeile:
Starker Wind aus nördlichen Richtungen, ERHEBLICHE Schneebrettgefahr in der Obersteiermark!

Gefahrenbeurteilung:
Allgemein:3
In der Steiermark herrscht in den Nordalpen und Niederen Tauern ERHEBLICHE, sonst MÄSSIGE Schneebrettgefahr!
Die Gefahrenstellen befinden sich in den Steilhängen (über 30 Grad) sowie in Einfahrtsbereichen von Rinnen und
Mulden und hinter Geländekanten. Neben den bereits kritischen Nordseiten werden nun laufend auch die
Südexpositionen eingeweht. Die Gefahrenstellen sind dadurch mehr geworden. Die Schneebrettauslösung kann
bereits bei geringer Zusatzbelastung (einzelner Alpinist) erfolgen. Zudem schränkt schlechte Sicht im Nordstau die
lokale Gefahrenbeurteilung ein. Die Gefahr von spontanen Feuchtschneerutschen nimmt mit den niedrigeren
Temperaturen hingegen ab.

Schneedeckenaufbau:
Seit gestern sind in den Nordalpen und Niederen Tauern 5 bis 15 cm Neuschnee dazugekommen, die
Neuschneesummen liegen demnach seit dem Wochenende bei 20 bis 50cm. Der Schnee fiel seit gestern Nachmittag
mit lebhaftem bis stürmischem Wind (Spitzen teils über 100 km/h) aus West bis Nordwest. Sonnseitig wurden und
werden harte Schneeoberflächen eingeweht, die Verbindung des Triebschnees ist ungünstig. In den Schattlagen steht
der Schnee weiterhin unter Spannung, besonders oberhalb der Waldgrenze ist der Schneedeckenaufbau ungünstig.
Hier wechseln harte Pressschneeschichten mit weicherem Triebschnee und eingeschneiten Oberflächenreif ab, die
älteren Schwachschichten, die sich im Jänner gebildet haben, können noch als Gleitfläche dienen. Weiter tiefer
schwächen kantige Formen den Schneedeckenaufbau.

Wetter:
Lebhafte bis stürmischen Nordstaulage. In den Nordalpen und entlang der Nordabdachung der Niederen Tauern
stecken die Gipfeln in Wolken und Nebel und es schneit tagsüber munter leicht bis mäßig dahin. Südlich des
Alpenhauptkammes gibt es hingegen Auflockerungen und untertags auch Sonnenschein. Bemerkenswert ist heute
speziell der Wind aus Nordwest bis Nord. Er wird tagsüber tendenziell zwar etwas nachlassen, in den östlichen
Regionen sowie im Bereich der Fischbacher Alpen sollte man an exponierten Stellen auf Böen um 100 km/h gefasst
sein. Deutlich kälter mit –11 Grad in 2000 m Höhe und –7 Grad in 1500 m Höhe. Ein richtiger Kälteschutz ist
angebracht, die gefühlten Temperaturen (Wind-Chill) liegen zum Teil unter –30 Grad! Morgen weiterhin Nordstau
mit etwas Schneefall entlang der Alpennordseite. Der Wind lässt nach.

Tendenz:
Die ERHEBLICHE Schneebrettgefahr bleibt weiterhin bestehen!

(Bron: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik / Regionalstelle Graz (www.lawine-steiermark.at)

Afstand: 4.5km
Duur: 8u30
Klimmen: 390m
Dalen: 130m
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Om half acht is het licht geworden en kruip ik uit mijn slaapzak. Een paar keer ben ik wakker geworden tijdens de
nacht. Telkens de sneeuw die op het tentzeil lag geaccumuleerd eraf geklopt. Een hele muur moet ik wegduwen om
uit de tent te kunnen. Gelukkig heb ik gisteren een lange put gegraven voor de Akto. Veel te enthousiast spring ik
naar buiten. Gamaschen of sneeuwschoenen heb ik nog niet aan. Het resultaat is tot mijn middel in de sneeuw en
allemaal smeltend poeder tussen mijn kousen in de schoen. Weeral een mooie introductie tot een even mooie dag,
zei hij ironisch. Het blijft maar sneeuwen en waaien. De bomen aan de overkant van de doline zijn nog net te
ontwaren. Een 50m verder moet dat zijn. Er ligt 40cm bijgesneeuwd voor mijn Akto. Of het allemaal vers uit de
hemel afkomstig is of deels verwaaid van elders op de open hellingen van het plateau laat ik in het midden.

Toch heb ik er zin in vandaag. Rustig vertrek ik op weg. Waar naartoe vandaag lijkt simpel. Het dal uitklimmen en
dan oost tot noordoost over een rechte koers naar de oostrand van het plateau zo snel mogelijk terug naar de
Ödensee. Slechts 6km is dat nog in vogelvlucht. Met deze sneeuwval heb ik geen keuze. Over de oorspronkelijk
geplande route zou ik minstens dubbel zo lang doen nu. Wachten heeft geen zin want ik weet dat deze sneeuwval
nog dagen zal blijven aanhouden. Dat er meer dan het dubbele gaat uitvallen dan weermodellen berekenden voor
vertrek is me al lang duidelijk. En dat ik nog meer dan één dag zal nodig hebben om die pietluttele 6km te
overbruggen lijkt onoverkomelijk.

Al van de eerste meters de doline door weerklinken de whoemgeluiden. Mijn sneeuwschoenen krijg ik nooit te zien
als ik wandel. Ze blijven diep onder de poedersneeuw. De knieën zitten er meestal ook onder, vooral als het bergop
gaat en dat gaat het nu ook. Langzaamaan wroet ik me verder omhoog door het dal tussen de bomen, nog steeds
met de wind meesttijds in de rug. Exact een uur en een kwartier later, ik heb dan welgeteld 900m af kunnen leggen
als ik het nameet in Google-Earth, kom ik in het dalhoofd terecht. Het lijkt alsof ik in de penarie zit. Het dalhoofd
van het Lahnfriedtal is overal omgeven door steile hellingen. Het is een kleine cirque. Vlak voor me uit kan ik een
brede couloir ontwaren door de vallende sneeuwvlokken door, maar de helling is veel te steil om over al die sneeuw
naar boven te geraken. Links op de noordzijde volgt een korte steile helling die op een zadel uitgeeft. Langs daar
moet ik weg geraken. Ik haal de kaart erbij en daarop lijkt de zomerroute inderdaad over deze laatste helling te
lopen. Dat de noordelijke helling ook zo steil is kan ik moeilijk uit de hoogtelijnen op de kaart achterhalen.

De helling wordt naar boven toe een 55° steil. Het is zot maar ik moet hier naar boven, maak ik mezelf wijs.
Terugkeren en me zo nog een dag langer moeten pleures wringen door al die poeder zie ik niet meer zitten.
Gelukkig staan er twee bomen op de onderste helft van de helling. Ik wroet me naar boven 45° omhoog recht naar
de eerste boom. Daarbij zit ik tot de heupen in de sneeuw. Met veel moeite en trekken aan enkele struiken die
onder de sneeuw liggen bedolven en geregeld halt houden en de ogen dichtknijpen voor de stuifsneeuw die door een
rukwind in mijn gezicht wordt geblazen, geraak ik toch bij de eerste boom. De volgende boom lukt wat
gemakkelijker. Maar dan het laatste en steilste stuk. Slechts een 6-tal meter moet ik nog omhoog, maar het is veel
te steil. Zo steil naar boven door de sneeuw lukt langs geen kanten meer. Ik zou trouwens ook ongetwijfeld een
lawine veroorzaken. Maar in zulke situatie moet je net slim zijn: alle sneeuw weg scheppen. Het zal lang duren maar
het moet lukken. Met mijn handen graaf ik een gang voor me uit tot ik op struikjes of de kalksteen zit. De bovenste
40cm is uiterst fijn poeder, precies bloem. Daaronder lijkt de sneeuwlaag net suiker. Geen enkele harde laag tot de
bodem, over de gehele diepte pure Laplandsneeuw. Gelukkig ligt er toch wat minder sneeuw geaccumuleerd op deze
helling. Slechts rond anderhalve meter heb ik weg te ruimen om vaste ondergrond onder mijn sneeuwschoenen te
krijgen. En het weg ruimen van de sneeuw gaat verbazend vlot. De sneeuw is zo los dat ik in een mum van tijd een
heel gat voor me heb gegraven en ik weer een half metertje verder naar boven kan, achter me de gang telkens weer
dicht gooiend. Bijna boven kan ik me naar boven trekken met behulp van de takken van een minispar. Een half uur
is verstreken en de steile helling ligt achter me. Dat is nog goed meegevallen.

Boven op het zadel wring ik me nog snel verder naar de eerste dikke boom om in de luwte van de stam even op
krachten te komen en wat te drinken. Ondanks dat het zwaar is en ik gisterenavond niet heb gegeten voel ik me
toch nog goed. Het enige euveltje dat begint op te steken is een lichte pijn in mijn linkerlies telkens ik mijn met
sneeuw beladen sneeuwschoen bij de volgende stap moet opheffen. Na wat drinken trek ik meteen weer verder om
geen kou te krijgen. Ik passeer een spoor in de sneeuw. Het lijkt wel een kleine bobsleebaan, duidelijk het spoor
van een hert of gems die tot zijn buik in de sneeuw zat.

Verder lopen is het gangensysteem van dolines en karstdalen op het plateau verder volgen. Globaal loopt het nog
steeds verder omhoog. Er verschijnen meer en meer sneeuwduinen. Verschillende malen zak ik door de sneeuw
dieper weg. Het zijn geen karstgaten maar kleine sparrenboompjes die volledig onder het sneeuwdek bedolven zitten
waarop ik loop en dan door de sneeuw pardoes op de kruin zak. Maar toch geraak ik nog één keer totaal onverwacht
in een karstspleet terecht wanneer ik me al zigzaggend een korte steile helling op wring. Met mijn rechterbeen zak
ik weg en geraak vast te zitten. Het smalle donkere gat wordt tussen mijn sneeuwschoen zichtbaar, maar het is te
smal om er helemaal in te verdwijnen. Angst heb ik dus niet, maar mijn voet geraakt wel verdraaid en met het
gewicht van mijn rugzak die tegen werkt torst het mijn been. Snel doe ik mijn rugzak af en trek me er dan weer
rustig uit.

Een eind verder houd ik de middagpauze beschut achter een dikke boom. Fijne sneeuwvlokken blijven voorbij vliegen
en extra fijne glinstersneeuw drift aanhoudend op van de bodem. Meer dan 100m wordt het zicht nooit en soms zie
ik een boom die een 20m voor me uit staat even niet meer. Nochtans van deze sneeuwstorm krijg ik geen slecht
humeur. De kou weet me niet te vatten en ik geraak toch nog voort. Het is toch anders dan wind en regen. Na de
pauze wacht me meteen een doolhof van meters hoge sneeuwduinen. Mezelf er al slalommende door wringen blijkt
weinig zinvol te zijn merk ik al snel. Ik geraak compleet mijn oriëntatie kwijt. Dus ploeter ik me al snel bonk
rechtdoor de ene duin op en weer af. Soms zak ik tot de heupen in de sneeuw weg op de top van een duin, soms
helemaal niet en vaak ben ik zo verblind (slechts tot rond een meter voor me uit kan ik ontwaren hoe het
sneeuwoppervlak verder loopt) dat ik niet de verticale valhelling van de duin opmerk zodat ik pardoes van op de top
van de duin twee meter omlaag val met mijn gezicht recht in de sneeuw. Het is speciaal om mee te maken.

Al whoemend trek ik nog enkele grote dolines door, steek een zadel over waar ik met vreugde toch over wat
gekartonneerde sneeuw mag lopen om tot slot een alm aan te treffen midden in een reuzedoline. Ik trek er meteen
naartoe. Het almhutje staat er half ingesneeuwd bij. Een 30m verder staat er nog een tweede alm waar enkel nog
het dak van boven het sneeuwoppervlak uit steekt. Ik stel mijn Akto recht in de windkuil van het almhutje en neem
een volle plastiek zak met sneeuw mee naar binnen. Ik zal nu sneeuw moeten smelten. Mijn hoofd is al even duizelig
geworden en ik begin bijna sterretjes te zien. Wanneer ik in de Akto ben beginnen mijn handen hevig te tintelen en
te beven. Het is niet van de kou. Mijn ademhaling blijft hevig en ik geraak niet tot rust. Ik weet wat het betekent
want ik heb het nog al meegemaakt. Ik ben veel te lang door gegaan vandaag en heb veel meer energie verbruikt
dan mijn lichaam gewoon is. Van zodra ik wat eten en vocht naar binnen speel gaat het over. Wanneer ik ga slapen
is het -8° in de tent.



Do 12 feb: Wies Alm (1656m) – Ödensee (776m)

Lawinenlagebericht für die Steiermark vom 2009-02-12 07:30

Schlagzeile:
Viel Neuschnee mit Wind in der westlichen Obersteiermark! Anstieg der Schneebrettgefahr auf GROSS!

Gefahrenbeurteilung:
Allgemein:4
In der Steiermark herrscht in den Nordalpen und Niederen Tauern oberhalb von 1500 m Höhe GROSSE, überall sonst
ERHEBLICHE Schneebrettgefahr! Neben den kritischen Nordseiten werden laufend auch die Südexpositionen
eingeweht. Die Gefahrenstellen befinden sich an vielen Steilhängen sowie in Einfahrtsbereichen von Rinnen und
Mulden und hinter Geländekanten. Die Schneebrettauslösung ist in den kritischen Bereichen selbst bei geringer
Zusatzbelastung (einzelner Alpinist) möglich bzw. auch wahrscheinlich! Aus steilem Felsgelände sind kleinere
Selbstauslösungen möglich, mittlere oder größere Lawinen sind aber keine zu erwarten. Schlechte Sicht im Nordstau
schränkt die lokale Gefahrenbeurteilung ein.

Schneedeckenaufbau:
Seit gestern hat es im Nordstau einiges an lockeren Neuschnee gegeben. In den westlichen Nordalpen kamen bis
heute Früh 30 bis 40 cm, in den Niederen Tauern Nord etwa 30 cm an Neuschnee zusammen. Der
Niederschlagsschwerpunkt lag im Nordwesten, im Südalpenbereich hat es nicht bzw. kaum geschneit. Der Schnee fiel
mit lebhaftem bis stürmischem Wind (auf der Veitschalpe Böen bis 140 km/h!) aus Nordwest bis Nord und wurde
dementsprechend verfrachtet. Die Verbindung zur Altschneedecke ist ungünstig, so liegt etwa Neuschnee und
Triebschnee südseitig auf einem Harschdeckel. Rücken und Grate sind oft abgeweht. In der Schneedecke wechseln
oberhalb der Baumgrenze harte Pressschneeschichten mit weicherem Triebschnee und eingeschneiten
Oberflächenreif ab, die älteren Schwachschichten, die sich im Jänner gebildet haben, können noch als Gleitfläche
dienen. Weiter tiefer schwächen kantige Formen den Schneedeckenaufbau.

Wetter:
Die lebhafte bis stürmischen Nordstaulage beschäftigt uns auch heute. In den Nordalpen und entlang der
Nordabdachung der Niederen Tauern stecken die Gipfeln in Wolken und Nebel und es schneit tagsüber munter dahin.
Bis morgen Früh können noch einmal 20 bis 40 cm Neuschnee dazukommen. Südlich des Alpenhauptkammes gibt es
hingegen Sonnenschein mit Quellwolken am Nachmittag. Der Wind weht lebhaft bis stürmisch aus nördlichen
Richtungen. Kalt mit –13 bis –11 Grad in 2000 m Höhe und um –7 Grad in 1500 m Höhe. Ein richtiger Kälteschutz ist
angebracht, die gefühlten Temperaturen (Wind-Chill) liegen zum Teil bei –30 Grad! Morgen weiterhin Nordstau mit
Schneefall entlang der Alpennordseite.

Tendenz:
Die GROSSE bzw. ERHEBLICHE Schneebrettgefahr bleibt bestehen!

(Bron: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik / Regionalstelle Graz (www.lawine-steiermark.at)

Afstand: 12.0km
Duur: 9u00
Klimmen: 180m
Dalen: 1060m

Ik heb goed geslapen. -9° lees ik op de thermometer. Het is vreemd in de tent. Eerst denk ik dat de zon schijnt en
het mooi weer is geworden want het is erg licht in de tent. Maar dan wil ik de buitentent open ritsen. Sneeuw valt
meteen naar binnen en ik zie dat het buiten nog steeds niet gestopt is met sneeuwen. Ik probeer het tentzeil eens
omhoog te duwen. Het wordt me duidelijk dat de Akto zit ondergesneeuwd. Het bewijs is geleverd. De Akto is een
bruikbare wintertent. Strak opgesteld geeft ze ondergesneeuwd nog geen krimp.

Ik ontbijt en trek daarna naar buiten. De zon schijnt flets doorheen de altostratus, maar ondanks dat blijft het licht
sneeuwen. De wind is bijna gaan liggen en waait slechts zwak. Het zicht is daarbij opmerkelijk beter dan gisteren
en bomen hebben de kans gekregen om, in tegenstelling tot gisteren, een ferme lading sneeuw te dragen. Met een
leki meet ik eens hoeveel sneeuw er boven op de aangestampte laag rondom de Akto ligt bijgesneeuwd: 45cm. Het
valt nog mee, half ondergesneeuwd langs één kant. Binnenin dacht ik er anders over.

Ik maak me klaar en vertrek rustig op weg. Meteen whoemt het er weer op los. Wanneer ik vanuit de reuzedoline
een karstdal in trek zie ik ineens een kleine lawine voor mijn neus van de helling komen en 20m voor me uit tot
stilstand komen op de bodem van het karstdal. “Ferm”, zeg ik tegen mezelf, “dat wordt vandaag nog harder
oppassen dan gisteren.” Een stukje verder kom ik een tweede lawinebaan tegen. Whoem! Grotere dolines met
duinenvelden steek ik meermaals door. Whoem! Een nog niet bedolven karstgat wordt gepasseerd. Whoem! Het
begint weer harder te sneeuwen met dikkere vlokken. Whoem! Weer een lawinebaan die van bovenaan de rand van
een doline tot helemaal beneden in de put reikt. Whoem! Regelmatig stop ik even om uit te blazen en haal het
kompas uit mijn zak om zo goed mogelijk proberen op de noordoostelijke koers te blijven. Whoem! Rond de middag
verslechtert het weer zich verder. De fletse zon kwijnt weg en de sneeuwval wordt weer hevig. Whoem! Ik kom
bovenaan een lange beboste helling terecht en denk dat ik weleens de oostrand van het plateau heb bereikt.
Opgelucht hou ik de middagpauze. Maar dan wanneer ik steil en niet zonder ongemakken zowat 50 hoogtemeters
ben afgedaald blijk ik beneden in een diepe doline terecht te komen. Vloeken doe ik niet, ondanks dat het me
bloed, zweet en tranen kost om er weer uit te klimmen. Achter deze diepe doline blijft het langzaam afdalen in
oostelijke richting. De sparren blijven dicht rond elkaar staan. Ik kan echt niet ver meer van de plateaurand zijn.

Na een tijd bereik ik dan toch een förstweg. Het blijft op de weg verder ploeteren met de sneeuw tot mijn
dijbenen, maar ik heb de rand bereikt. De sneeuwval zwakt af en een eind verder kan ik het dal af en toe zien
onder de wolken door. Op de kaart geraak ik er niet meteen aan uit waar ik ben aanbeland. Meerdere förstwegen
lopen doorheen het woud gestaag bergop kronkelend de plateauhelling op om op te houden op de plateaurand. Pas
een heel eind later wanneer ik enkele haarspeldbochten heb genomen wordt me duidelijk op welke weg ik me
bevind. Ik zit veel te zuidelijk dan ik had gewild en beslis om de lange förstweg niet te blijven volgen. Ik sla af en
ploeter knal rechtdoor doorheen het woud naar beneden. Hoe sneller ik beneden ben in het dal hoe beter lijkt me.
Daar kan ik misschien een loipe vinden of een geruimde weg die alsnog naar de Ödensee loopt. De 800m afdaling
loopt aanvankelijk vlot. Slechts beneden wordt de helling steiler dat ik schuin door het woud moet afdalen. Een paar
keer ga ik dan ook op mijn smoel of moet ik me aan bomen vasthouden tijdens het steil afdalen.

De lange oosthelling van het plateau af volg ik beneden smalle bosweggetjes verder tot ik inderdaad een geruimde
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förstweg bereik. Op een kruispunt duidt een wegwijzer de weg naar de Ödensee aan. Nog anderhalf uur volgens de
pijl. Nog een eind voort moet ik weer door de sneeuw ploeteren. Mijn sneeuwschoenen blijven op de rugzak. Ik heb
een harde onderlaag en ondanks dat ik zo even diep in de sneeuw zit klieft het zonder sneeuwschoenen aan veel
gemakkelijker door de poederlaag. Het is donker wanneer ik de Ödensee bereik. De auto zit in een kleine meter
sneeuw. Ik schep hem er uit en rij meteen weg. Liever slaap ik al ergens in Duitsland deze nacht. Ik kan hier niks
meer blijven doen. Op de weg blijft het sneeuwen en de meeste verkeerswegen liggen gewoon vol sneeuw. De
Oostenrijkers vliegen er tegen 70km/u over en steken me al toetend voorbij. Dan rij ik ook maar 70km/u. Wanneer
er geen verkeer in de buurt is test ik eens of ik slip bij het hevig draaien van mijn stuur. Verbaasd hoeveel grip
winterbanden geven op droge sneeuw. Een bergpas op is het stapvoets aanschuiven. De brandweer is een
vrachtwagen naar boven aan het trekken. Pas rond Salzburg stad raakt de weg vrij gestrooid. Duitsland in hou ik
ermee op en ga slapen. Ook hier blijft het maar sneeuwen.

De volgende dag rij ik naar de Hoge Venen waar ik ’s avonds aan kom. De volgende dag langlauf ik de Botrange en
Baraque Michel omver onder een stralend zonnetje en tussen de zaterdagdrukte. Eén ding voel ik duidelijk. Ik heb in
Oostenrijk een berenconditie gekweekt. De volgende keer ga ik toch twee keer nadenken alvorens met
sneeuwschoenen in putje winter naar de Alpen te trekken. Achteraf uitgerekend legde ik tijdens de laatste twee
dagen op het plateau slechts 600m/u af.

Conclusie
Ook al heb ik reeds mensen de raad gegeven om beter later in de winter of het voorjaar op

sneeuwschoenen naar de Oostelijke plateaus in de Alpen te gaan, zij het door vaak beperkter

lawinegevaar, zij het door het veel kleinere risico op poedersneeuw, toch ben ik dan zo koppig om

mijn eigen raad te negeren. Het Steirisches Dachsteinplateau is zeer zeker de moeite waard en dat in

alle jaargetijden (herfst: gekleurde lorken!), maar dan mag het natuurlijk niet zo tegen zitten als in

mijn geval of je komt in een fysieke afmattingsproef terecht en daar heb je uiteindelijk toch niet

zoveel aan. Ik zal hier zeker weten nog terug keren.

HET PLATEAU
Het Dachsteinplateau meet ongeveer 20km in west-oost richting en 10km noord-zuid. Het bedekt de oostelijke helft van het
gelijknamige massief. De hoogte op de westelijke helft van het plateau is overwegend begrepen tussen 1700 en 2300m en is
daarbij grotendeels vrij van naalbomen. De oostelijke helft heeft een gemiddelde hoogteligging rond 1600m en is vrij dicht
begroeid met spar en lork. Slechts de kam van Hirzberg (2051m) steekt hier nog boven de 2000m uit en is volledig vrij van
bomen. Op de zuidoostrand van het plateau toornen nog twee markante bergtoppen boven de omgeving uit: Stoderzinken
(2048m) en Kammspitze (2139m). Het overgrote deel van de oostelijke plateauhelft is natuurgebied dat is geklasseerd tot
Natura 2000. Vooral dit oostelijke deel van het plateau wordt erg gemeden omwille van moeilijke oriëntering alsook de
diepe poedersneeuw in de winter. Het gehele plateau is één van de meest verkarste gebieden in de Oostelijke Kalkalpen en
ligt vol met dolines, depressies en karstdalen in de meest gevarieerde vormen. In de ondergrond bevindt zich een complex
grottensysteem.

KLIMAAT EN SNEEUWCONDITIES
Het klimaat in de Oostelijke Alpen is veel continentaler in vergelijking met de Westelijke Alpen. De wintertemperatuur op
het Dachsteinplateau ligt dan ook gemiddeld 6° lager dan op vergelijkbare hoogte in de Vercors. Typisch voor
kalksteenplateaus zijn de extreem lage temperaturen die kunnen optreden in de karstdepressies. De laagste
temperatuurrecords in Centraal-Europa zijn allen gevestigd in karstdepressies in de Oostelijke Kalkalpen (-53° op de
Gstettneralm ten oosten van Totesgebirge, -46° aan de Funtensee op het Steinernes Meer). Ook op het Dachsteinplateau
treden er ongetwijfeld elke winter temperaturen op die onder -30° duiken. Dit gebeurt voornamelijk bij opeenvolgende
wolkenloze nachten met weinig wind. Het is daarom raadzaam om bij een stabiel weertype niet in karstdepressies te
bivakkeren.

In de loop van oktober/november wordt het wintersneeuwdek op het plateau gevormd. Vooral het oostelijk beboste deel van
het plateau staat bekend om zijn sneeuwduinen en diepe poedersneeuw waardoor het moeilijk sneeuwschoenen is (daarom
niet altijd zo extreem als in dit verhaal). Overheersende westenwinden waaien gemakkelijk sneeuw op over de hoger gelegen
open delen van het plateau en deze wordt als fijn poeder weer afgezet tussen de bomen en in de karstdepressies op het
oostelijk deel van het plateau. Op veel plaatsen worden zo ook meters hoge sneeuwduinen gevormd. Hier tussen de bomen
verandert de structuur van de poedersneeuw dan nog moeilijk tijdens de winter tot positieve temperaturen zich inzetten
tijdens het voorjaar. Meestal in de eerste helft van april wordt het sneeuwmaximum bereikt dat gemiddeld rond 2m50 ligt.
In de loop van april wordt het sneeuwdek vochtig en begint pas goed te smelten in mei. Pas in de loop van juni komt het
plateau weer sneeuwvrij te liggen.

BEREIKBAARHEID
Met de wagen: Viamichelin (Afstand vanuit Brussel ongeveer 1000km)
Met de trein: NMBS. De voet van het Dachsteinplateau is perfect te bereiken per trein. Mogelijke stations om uit te
stappen en direct het plateau op te wandelen: Obertraun-Dachsteinhöhlen, Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Stein
(Gröbming) en Schladming. Er zijn goede busverbindingen in de dalen rondom het plateau.

HET PLATEAU OP EN AF RAKEN TIJDENS DE WINTER
Het Dachsteinplateau is één van de gemakkelijkste Alpenplateaus om op te geraken.

Vanuit Obertraun (511m): het noordwesten van het plateau is bereikbaar met de gondellift Obertraun-Krippenstein.
Vanuit Pichl-Kainisch (803m), omgeving Ödensee (776m): De relatief zachte oosthelling van het plateau is veilig te
overbruggen over de vele förstwegen (onverharde 4×4 wegen) die hier kronkelend de helling op lopen om dood te
lopen op het plateau. Naar Hochmühleck (1738m, uitzichtpunt met topkruis op plateau) loopt een bewegwijzerde
route vanuit Obersdorf, net als naar Zinkenkogel (1854m) vanuit Bad Aussee (deze laatste wel steil voor
sneeuwschoenen).
Vanuit Bad Mitterndorf (809m): Over de bewegwijzerde route doorheen Klaus Graben kom je op het plateau ten
noorden van Kammspitze (2139m) rondom de Viehberg Alm (1445m).
Vanuit Gröbming/Pruggern (770m): Er loopt een doodlopende tolweg de zuidhelling van het plateau op tot aan het
kleine skigebiedje van de Steiner Hütte (1784m) op de flanken van Stoderzinken (2048m). De weg wordt voor auto’s
(met winteruitrusting) zo goed mogelijk berijdbaar gehouden.

OVERNACHTEN EN WILDBIVAKKEREN
Nergens heb ikzelf concrete regels kunnen terugvinden wat betreft wildbivakkeren. Ik veronderstel dat het binnen het
Naturschutzgebiet Steirisches Dachsteinplateau net zoals in de andere natuurgebieden in Oostenrijk niet toegestaan is.

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/10061969/2407657/
http://www.viamichelin.be/viamichelin/nld/tpl/hme/MaHomePage.htm?redirect=true
http://www.b-rail.be/main/N/


Buiten natuurgebied is het in Oostenrijk wel toegestaan om voor één nacht op eenzelfde plek te bivakkeren. Op privégrond
(almen) moet je in principe toestemming vragen.
Langs de rand van het plateau liggen enkele berghutten waar overnachten mogelijk is:

Wiesberghaus (1884m)
Simony Hütte (2204m)
Schilgerhaus (1740m)
Berghotel Krippenstein (2079m, gelegen aan tussenstation gondellift Krippenstein)
Brünner Hütte (1737m)
Steinerhaus (1700m)
Guttenbergerhaus (2146m, waarschijnlijk moeilijk met sneeuwschoenen bereikbaar)

ORIËNTATIE
Vooral in de beboste delen van het plateau is oriëntatie met kaart en kompas erg lastig. Er zijn meestal geen
herkenningspunten en vele grotere dolines zijn zelfs moeilijk op de kaarten terug te vinden. Voor wie dus steeds wil weten
waar hij/zij zit is een GPS hier aangeraden. Op de hogere delen van het plateau is bij goed zicht de top van Hoher Dachstein
(2995m) steeds te zien. Hier is oriënteren in dat geval geen probleem.

Over het westelijk deel van het plateau lopen bewegwijzerde routes die, veronderstel ik (want ik ben er niet geraakt), vrij
eenvoudig te volgen zijn in de winter. Binnen de grenzen van het natuurgebied zijn er, op uitzondering van een kort stukje
naar Hochmühleck en Zinkenkogel, helemaal geen bewegwijzerde routes. Wel heb ik twee maal de restanten van
markeringen van een oude winterroute aangetroffen, maar die is vandaag in zijn geheel niet meer te volgen. Op de kaarten
loopt er door het natuurgebied een net van “paden”, die de dolines en almen doorheen de karstdalen met elkaar verbinden.
Deze zijn op terrein met steenmannetjes gemarkeerd, maar in de winter uiteraard moeilijk te volgen.

BESTE PERIODE EN UITRUSTING
Winter & lente: Met sneeuwschoenen is het uitkijken voor diepsneeuw waar je vooral op het beboste oostelijk deel
mee te maken krijgt. April lijkt mij daarom de beste maand om te sneeuwschoenen omdat de poedersneeuw dan
geleidelijk wordt omgevormd tot de compactere lentesneeuw. Het meest geschikt om het plateau te verkennen tijdens
de winter lijken me toch tourski’s. Om langlauf/pulka eens te willen testen is het microreliëf te geaccidenteerd vrees
ik. Zoals ook blijkt uit mijn ervaringen is het gevaar om doorheen de sneeuw in een bedolven karstspleet te vallen niet
te onderschatten. Wie sterk van dat risico wil afzien kan denk ik niet anders dan de beboste delen van het plateau met
zijn losse sneeuwstructuur gewoon vermijden. Ook bij hoog lawinegevaar kan je probleemloos over het plateau lopen.
Toch, enige voorzichtigheid is altijd geboden want ook op de korte depressiehellingen kunnen zich kleine lawines
voordoen.
Zomer: Vooral veel water voorzien want de vele bronnen die op de kaarten staan aangegeven zouden vaak droog
staan.
Herfst: Tijdens de maand oktober verkleuren de lorken. Het is wel oppassen voor bronnen die al dichtvriezen wat
problemen kan leveren om aan water te komen als er nog geen sneeuw te vinden is.

NOG ENKELE ANDERE BEELDEN EN LINKS
Westelijk deel van het plateau eind september
Rond Krippenstein tijdens de winter
Plateau van nabij Krippenstein
Dachsteinplateau als een eiland vanuit de lucht
Karstholten verkennen op het Dachsteinplateau
Beklimming Zinkenkogel vanuit Bad Aussee in Oktober
Freizeitkarte für Hochmühleck/Zinkenkogel
Skitour Hochmühleck vanuit Gröbming
Skitour Hochmühleck vanuit Bad Mitterndorf
Skigebied Stoderzinken
Winterbeklimming Stoderzinken
Stoderzinken op summitpost
Hirzberg tijdens winter
Krippenstein
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http://www.summitpost.org/mountain/rock/347676/Stoderzinken.html
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http://en.krippenstein.at/
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