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KLASSIEKE PAKLIJST VOOR KAMPEERTREKKINGS IN DE WINTER 

 

Algemeen 

 Rugzak   Grootte: ongeveer 60-70 liter 

 Regenhoes Alternatief: lichte waterdichte zak binnenin de rugzak 

 

Slapen 

 Slaapmat Moderne luchtmatras of zelfopblaasbaar is comfortabeler én 

warmer dan een gesloten celmatje. Let op R-waarde (minstens 

5 voor bivakkeren op de sneeuw). Extra aluminium of gesloten 

celmatje verhoogt de R-waarde. Is absoluut nodig als je enkel 

een zomermatje ter beschikking hebt waarvan de R-waarde te 

laag is. Meer info: http://hikingadvisor.be/2013/10/24/hoe-

kies-ik-een-slaapmat/. 

 Slaapzak Comforttemperatuur ongeveer -15°C (beter wat marge nemen, 

extra zijden lakenzak kan nuttig zijn om slaapzak enkele graden 

te upgraden). Bij erg koude gebieden (Hoge Noorden) heb je 

een nog warmere slaapzak nodig. Ga dus goed na welke 

nachttemperaturen je kan verwachten. 

 Tent 4-seizoenstent (buitenzeil tegen de grond, windvast, grote 

voortent). Neem sneeuwpiketten mee (maanvormig). 

 Thermisch ondergoed Warm thermisch ondergoed is een must in de winter (zie 

kledij). 

 

Kledij (op lichaam + extra in de rugzak) 

Het meerlagensysteem staat centraal. Kledij heeft drie functies: zweetafvoer, isolatie en 

bescherming tegen weer en wind.  

Uitgebreide info op http://hikingadvisor.be/2013/11/15/kledij-in-de-winter/  

 

Eerste laag 

 2 à 3 sneldrogende onderbroeken + 1 BH 

 2 à 3 lijfjes warm thermisch ondergoed met lange mouwen (voorkeur voor merinowol of 

combinatie synthetisch en merino omdat wol veel minder geurgevoelig is, uitwassen is in de 

winter namelijk onmogelijk) 

 1 lange warme thermische broek om te dragen in de slaapzak en onder de wandelbroek 

bij erg koude omstandigheden (zal echter vaak niet nodig zijn). 

 3 paar warme trekkingkousen, ev. 2 dunnere paren combineren om wrijving te 

verminderen 
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Tweede laag 

 1 lichte fleece of warm thermisch ondergoed (vb. Woolpower 200) 

 1 dikkere fleece (liefst met windstopper, anders zal je je regenjas moeten aandoen bij 

wind) of 1 softshell of 1 synthetische jas (vb. primaloft) 

 1 softshell wandelbroek bij sneeuwschoenstappen, eventueel lichte skibroek bij 

toerlanglaufen. G1000 is ook een optie, vooral in koude klimaten en bij droge sneeuw. Meer 

info in dit forumbericht. 

 

Derde laag 

 1 waterdichte en ademende regenjas 

 1 paar bergschoenen (type B/C of C) of 1 paar winterschoenen 

 1 (licht) ademende regenbroek 

 1 paar gamaschen/getten 

 1 warme donsjas (verhoogt het comfort van winterkamperen aanzienlijk) 

 Optioneel: donsbroek + donssloffen (voor wie in noordelijke gebieden naar buiten wilt 

om van het noorderlicht te genieten) 

 

Extra 

 1 paar dunne handschoenen 

 1 paar waterdichte handschoenen of wanten 

 1 paar warme handschoenen (als reserve) 

 1 (winddichte) fleece halskraag 

 1 warme en winddichte muts (eventueel met bontkraag voor erg koude gebieden) 

 1 fleece bivakmuts (voor extreme weerscondities) 

 1 zonnebril (categorie 4) 

 Optioneel: 1 buff (kan nuttig zijn om kaken en neus te beschermen bij veel wind) 

 

Voeding en water 

 1 pot (ongeveer 1-1,5l per persoon: dat is praktischer bij het sneeuw smelten en het 

koken van water voor de thermos). Met wat sneeuw kan je de pot makkelijk schoonmaken. 

Vermijdt inox omdat het minder goed warmte geleidt.  

 1 brander: een benzinebrander is aan te raden omdat die het meest efficiënt werkt bij 

vriestemperaturen. Als je toch gas verkiest, ga dan voor een staande brander waar je de 

gasbidon kan omdraaien (en zo vloeibaar gas verbranden) en houdt het gas warm (vb. in de 

slaapzak, een tikkeltje dichterbij de brander te zetten maar blijf voorzichtig hiermee). Meer 

info in deze presentatie. 
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 1 gaspatroon of brandstoffles (een lege fles kan meegenomen worden op het vliegtuig, de 

brandstof zelf uiteraard niet). Bij gas: kies voor een 4-season-mix (want campingaz werkt 

niet in de vrieskou) en reken op ongeveer 20 gram per liter water dat je na het smelten van 

sneeuw aan de kook brengt, bij coleman fuel ongeveer 40 ml per liter, bij loodvrije benzine 

45ml per liter. Het uiteindelijke brandstofverbruik hangt af van je materiaal (type brander, 

pot, windscherm, eventueel gebruik heat exchanger) en je manier van koken. Je brander 

minder hard (kunnen) zetten, zorgt ervoor dat het sneeuw smelten/water koken wat trager 

gaat maar dat je ook minder brandstof verbruikt. Uiteindelijk zal je zelf moeten ondervinden 

welke hoeveelheid jij nodig hebt. 

 Lucifers of aansteker (ook als back-up voorzien indien piezo-ontsteking op brander) 

 1 windscherm voor rond de brander (zorgt dat vlam beschermd blijft en minder brandstof 

verloren gaat) + 1 scherm voor onder de brander 

 1 houten plankje om de brander op te stellen, zo vermijd je dat door de warmte de 

sneeuw onder de brander gaat smelten en het geheel destabiliseert. 

 Optioneel: “heat exchanger” voor rond de pot, of eventueel een pot aankopen waarbij dit 

al bevestigd is aan de bodem. Filmpje (Duits): http://youtu.be/H9WyQXBzhC0.  

 1 stevige plastieken of aluminium lepel 

 1 thermos van 1l voor warme thee of chocomelk 

 1 platypus of drinkbus van 1l met gewoon water (diep in de rugzak steken want anders 

gaat die bevriezen, eventueel isolatiehoes gebruiken). Een drinkbus met een grote opening 

verkiest de voorkeur. Eventueel op zijn kop zetten in de rugzak. ’s Nachts mee de slaapzak 

innemen. 

 Zuiveringstabletten (vb. Micropur Forte), vooral nuttig in gebieden waar je nog denkt aan 

stromend water te geraken. Meestal moet je sneeuw smelten en daarna water koken voor 

de thermos (koken dood alle bacteriën en virussen).  

 Voeding: hou er rekening mee dat je niet erg lang zal kunnen pauzeren, dus regelmatig 

kleinere snacks eten is handiger. Zorg ook voor voldoende calorieën, je hebt meer energie 

nodig dan in zomerse condities. Meer info in deze presentatie. 

 

Verzorging 

 EHBO-tasje 

 1 reddingsdeken 

 1 lichte (nood)bivakzak om je te beschermen tegen weer en wind in geval van nood 

(reddingsdekens zijn daarvoor niet sterk genoeg en zijn vooral goed om je lichaamswarmte 

te reflecteren)  

 1 reddingsfluitje 

 1 tube zonnebrandcrème (minstens 2 maal per dag insmeren: neem dus voldoende mee) 

 1 lippenbalsem met hoge UV-protectie (lippen gaan in de winter namelijk heel snel 

verbranden) 

 1 kleine tube biologische tandpasta 
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 1 tandenborstel 

 Afgemeten hoeveelheid WC-papier en plastiek zakje om vuil papier terug in te steken 

(niet achterlaten!) 

 2 stoffen zakdoeken 

 Ev. tampons (maandverbanden gaan schuren langs de benen bij langdurig stappen) 

 Ev. 2 ondersteunende knieverbanden bij zwakke knieën 

 

Specifiek wintermateriaal 

 1 paar wandelstokken (mét sneeuwschotels!) en sneeuwschoenen (alpien model) OF 

toerlanglaufuitrusting. 

 1 sneeuwschop of snow claw (om beschutte kuil uit te graven voor langere pauze of 

noodbivak), 1 schop per persoon is aan te raden (als je tent snel moet opzetten vb. bij veel 

wind). 

 In lawinegevoelig gebied: lawinebieps (+ reservebatterijen), sonde en sneeuwschop (per 

persoon!), meer info in dit artikel over lawinegevaar. 

 In steil berggebied of mogelijks ijzig terrein: microspikes of stijgijzers en (lichtgewicht) 

pikkel (enkel voor ervaren winterstappers). Meer info rond gebruik en soorten stijgijzers in 

dit forumbericht: http://hikingadvisor.be/forum/topic/stijgijzers/.  

 

Andere 

 Kaarten in waterdichte hoes 

 Kompas 

 GPS + reservebatterijen 

 Vervoertickets 

 Reisportefeuille met geld, betaalkaart, identiteitskaart, bloedgroepkaart, lidkaart 

bergsportvereniging, world assistance card, enz.  

 GSM + telefoonnummers van reddingsdienst, familie, verzekeringsmaatschappij…  

 Optioneel: SPOT of ander satellietcommunicatietoestel 

 Hoofdlamp 

 Reserveschoenveters 

 Naald en draad (voor kleine herstellingswerken) 

 Fototoestel en reservebatterij en extra kaartjes/filmpjes (toestel dichtbij je lichaam 

houden in koude condities (batterij gaat anders te snel achteruit) 

 Licht zakmes (op vliegtuig: enkel in hoofdbagage, op Eurostar: niet meenemen) 

 


