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De afvalberg verminderen; we kunnen er niet omheen. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij de 
overheden en grote firma’s, maar zelf hebben we natuurlijk ook heel wat in de hand. En dat is 
zeker het geval in de bergen…

Context

Het feit dat we de bergen in trekken, brengt vanzelfsprekend afval 

met zich mee. Het extreemste voorbeeld is waarschijnlijk de Mount 

Everest, waar het achterlaten van afval al meermaals in de media 

werd belicht. Lege whisky flessen en bierblikjes, half opgebrande 

tenten, hopen uitwerpselen, … het afval op en rond ‘s werelds 

hoogste berg neemt door de beperkte regelgeving buitengewone 

proporties aan. 

Vanzelfsprekend voorzien we gewoonlijk ruim voedsel en drank 

wanneer we een bergtocht ondernemen, want zo’n tocht vreet 

calorieën. Ook in de hutten waar we verblijven wordt heel wat afval 

geproduceerd. Alles wat we meenemen in de bergen, moet op een 

of andere manier steeds terug naar het dal. Dit was echter niet altijd 

het geval. Tot de jaren ‘60-’70 werd in de Alpen het afval van de 

hutten tussen de rotsen ‘verborgen’. Vanaf de jaren ‘80 zorgde de 

inzet van helikopters dat het afval afgevoerd werd. Een dure en  

energievretende oplossing, maar toch een grote stap vooruit. Afval 

dat we achterlaten in de bergen breekt namelijk veel moeilijker af 

dan op zeeniveau. De micro-organismen die voor de afbraak van 

afval instaan, zijn minder talrijk aanwezig op hoge hoogtes en ook 

veel minder actief door de lagere temperaturen. Afval meenemen is 

dus de boodschap!

Initiatieven

Verschillende bergsportclubs en andere verenigingen nemen in 

de Alpen initiatieven rond afval in de bergen. Zo is er het project 

“Work and Climb” door de Zwitserse CAS-SAC, waar al een zestal 

jaar een Belgische groep jongeren aan deelneemt. Gedurende 

een week verblijven zij in een Zwitserse hut waar ze afval ruimen, 

paden aanleggen,… In Frankrijk organiseert de vzw Mountain Riders 

in samenwerking met oa Decathlon tijdens de zomerperiode een 

tiental Mountain Days, waarbij in verschillende Franse massieven 

opruimacties gehouden worden. Het bilan van 2017: 24 ton afval 

verzameld! Ook in Oostenrijk houdt de Oostenrijkse Alpenvereniging 

onder de noemer “Saubere Bergen” verschillende acties. Zo stellen 

ze voorbeeld in hun hutten zakjes ter beschikking om je afval terug 

mee in het dal te nemen. De vereniging Montagne Pulite die in het 

Zwitserse Ticino actief is gaat nog een stap verder. Zij overtuigen 

mensen om het afval dat ze produceren in de hut mee te nemen. 

Wat denk jij ervan om de verpakking van je verorberde polenta in je 

rugzak te steken?

Meer info: op: www.mountain-riders.org

www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-huetten/arbeiten-in-huetten

www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/saubere-berge/index.php 

www.montagnepulite.ch/it

Think before you dump



15

Hoe kan ik zelf mijn bijdrage leveren? 

Veel begint bij de voorbereiding van je bergtocht. Een goed doordachte 

paklijst kan je hierbij helpen.  

Een aantal praktische tips bij de voorbereiding: 

• Grotere verpakkingen: kies voor een grote verpakking koeken/

chocolade in plaats van individueel verpakte snacks. Als je met een 

groep op tocht bent kan je met elkaar delen en zo toch variatie in 

de snacks houden. In het aanbod vriesdroogmaaltijden bestaan er 

eveneens verpakkingen voor twee personen. 

• Zelf aan de slag: ga voor volledig verpakkingsvrij, en maak zelf 

eigen snacks! Bijgevoegd bij dit artikel vind je een lekker recept 

voor energierepen, maar je kan net zo goed zelf je muesli, brood of 

gevriesdroogde maaltijden maken. 

• Drinkfles/waterzak/thermos: kies een herbruikbare verpakking 

voor je drank in plaats van plastieken flessen. BPA-vrije drinkflessen 

zijn bijvoorbeeld ook een stuk gezonder dan gewone plastic flessen, 

die bij zon verhoogd Bisfenol A vrijgeven. In combinatie met een 

zoetwaterfilter kan je daarnaast zelf je watervoorraad aanvullen 

onderweg, en zo het gewicht in je rugzak beperken.

• Oplaadbare batterijen: kies voor oplaadbare (reserve)batterijen voor 

je koplamp, GPS, …Een vouwbaar zonnepaneel kan daarnaast nuttig 

zijn om je batterijen of toestellen op te laden. 

• Bio-afbreekbare producten: maak gebruik van bio-afbreekbare 

zeep, tandpasta, ... wanneer je niet anders kunt dan ‘iets’ achter te 

laten. Online is er een groot en betaalbaar aanbod te vinden. 

• Opbergen: maak gebruik van een brooddoos of herbruikbare 

lunchwrap voor het verpakken van je boterhammen. Deze laatste 

heeft het voordeel licht te zijn en weinig plaats in te nemen na het 

nuttigen van je maaltijd. Denk op voorhand na waar of hoe je afval in je 

rugzak kan opbergen. Neem bijvoorbeeld steeds enkele herbruikbare 

zakken mee, die kunnen ook voor andere doeleinden van pas komen. 

Als je de inhoud van je rugzak volledig wil afschermen, kan je je afval 

aan de buitenkant van je rugzak vast maken.

Daarnaast kan je ook onderweg doordacht met afval omgaan:

• Afval meenemen: laat je afval, tenzij het snel verteert, niet achter 

in de bergen. Zo houd je het aangenaam voor anderen en heb je een 

minimale impact op de flora en fauna. Laat zo weinig mogelijk achter 

in de hut. Afval per helikopter afvoeren is duur en niet energie-

efficiënt. Overweeg ook om afval dat je onderweg tegenkomt mee te 

nemen, voor zover dat logistiek mogelijk is. Een propere omgeving 

zet aan tot proper houden! 

• WC-papier: WC-papier verteert sowieso sneller dan bijvoorbeeld 

papieren zakdoeken. Je kunt WC-papier dus achterlaten (net zoals 

je uitwerpselen), maar doe dit op een subtiele of verscholen plaats 

zodat het aangenaam blijft voor je medemens, en uit de buurt van 

waterstromen om contaminatie te vermijden. Nobel is om je WC-

papier (en uitwerpselen) mee te nemen, maar verbranden kan een 

tussenoplossing zijn.  

Ongetwijfeld zijn er nog heel wat tips die dit lijstje kunnen aanvullen. 

Maar de belangrijkste boodschap is: Think before you dump!

Facts & figures

Afval verteert, maar dat kan wel even duren. Hieronder vind 

je een overzicht van de afbraaktijden van veel voorkomend 

bergafval:

• Bananen-/sinaasappelschil: 1-3 jaar

• Klokhuis appel: 8 weken

• Papieren zakdoek: 1-5 jaar

• Sigarettenpeuk: 2-7 jaar (excl. chemicaliën en zware metalen)

• Kauwgom: 5 jaar

• Plastiekfles: 100-5000 jaar

• Glazen fles: 4000-50000 jaar 

• Blikje: 50-500 jaar

• Plastiekzak: 100-1000 jaar

• Aluminiumfolie: 200-400 jaar

• Maandverband: 500-800 jaar

• Batterij: 100-1000 jaar (excl. chemicaliën en zware metalen)

Energiereep met pindakaas en banaan

Ingrediënten

2 bananen

Vijf soeplepels pindakaas

75 gr havermout

handje noten naar keuze

voor de lekkerbekken: pure chocolade

Bereiding

Verwarm de oven voor op 175 graden. Plet de twee bananen fijn 

met een vork en meng ze met de pindakaas. Voeg daarna de haver-

mout en de noten toe. Wil je wat extra energie? Voeg dan nog wat 

stukjes pure chocolade toe. Bekleed een kleine ovenschaal met 

bakpapier, giet het mengsel er in en strijk het uit. Bak 20 minuten 

en snij de koek na het afkoelen in repen. 

Meer ideetjes? 

Neem dan eens een kijkje op www.drogespieren.nl 


