
Lenteskiën  
in Frankrijk

Enkele jongens liggen met ontbloot bovenlijf op de 
sneeuw. Aan hun voeten prijken skischoenen. Ze zijn 
net afgedaald vanaf de Pic Blanc op 3330 meter. Een 

16 kilometer lange tocht langs een zwarte piste omlaag. 
Het is 5 april. Het is lente en de zon schijnt, maar in 

Alpe d’Huez en Les Arcs is het skiseizoen  
nog lang niet afgelopen. 



L aat in de avond zijn we aangekomen 
in het Franse skioord Alpe d’Huez. Een 
tocht langs 21 haarspeldbochten. De 
weg die Nederlanders vooral kennen van 

het zomerse fietsfestijn Alpe d’Huzes en de Tour de 
France. Bij de Tour is bocht nummer zeven van de 
Nederlandse supporters. Ze hebben een prachtig 
uitzicht op het in de avond magisch verlichte kerkje 
dat ooit door de bewoners van dit bergdorp is 
gebouwd. 

Sneeuwzeker
Die boeren gingen trouwens alleen de berg op 
om hun vee te weiden. Tenminste in de zomer, 
want in de winter zijn ze bedekt met een flinke 
laag sneeuw. Zeker tot het einde van april, want 

alle skigebieden in Alpe d’Huez liggen boven de 
2200 meter hoogte. En dat is nu juist wat deze 
wintersportplaats samen met Les Arcs uniek 
maakt. Zelfs in de lente is hier de sneeuw nog 
goed. ‘In Alpe d’Huez wonen maar 1400 mensen 
en ze werken allemaal in de toeristische sector’, 
vertelt gids Frédérik Tanne. Hij spreekt zijn groep 
toe te midden van in kleurige skikleding gestoken 
Fransen en Britten die zich als mieren van lift naar 
lift bewegen. Alles is er van hout. De skischool, de 
overkapping bij de kassa, de rekken waar de ski’s 
tegenaan rusten en de schotten die het terrein van 
de babyclub van de rest van de piste afscheiden. 

Het is ook de plek waar de lift omhoog gaat naar 
het eerste station op 2600 meter. Vanaf daar 
is het nog 700 meter in een gondel voor zestig 
personen naar de top. ‘Zelfs als je niet skiet kun je 
helemaal omhoog’, vertelt Tanne. ‘Veel stations zijn 
via de liften te voet te bereiken en er zijn speciale 
pistes voor voetgangers die wandelend de berg 
af willen dalen.’ Maar de grote meerderheid komt 
natuurlijk in Alpe d’Huez om te skiën en daar is 
vanzelfsprekend ook aan gedacht. De geoefende 
skiërs gaan helemaal naar de top op 3330 meter 
waar de bekendste afdalingen de Sarenne en de 
Tunnel zijn. 

Groots
Geheel volgens alle regels in dit oord waarbij 
de toerist heilig is, kun je die Sarenne in de 
vroege ochtend al afdalen voordat de liften 
opengaan. Achter de pistevegers aan over de 
vers geprepareerde sneeuw. Verhalen over de 
skitochten kun je kwijt tijdens de après-ski bij 
de hippe club La Folie Douce wanneer de ober 
een magnumfles wijn ontkurkt. Alles is groots in 
dit skioord. De hoogtes, de hoeveelheden drank, 
de gezonde salades en de steaks. Het zonnetje 

ZOMER ÉN WINTER
Nu nog is het aantal Nederlanders dat Alpe d’Huez 

in de zomer bezoekt groter dan in de winter. 
Terwijl deze wintersportplaats heel geschikt is voor 

skiërs van alle niveaus met 42 groene, 37 blauwe, 
39 rode en 17 zwarte pistes. Vooral spectaculair 

hier zijn het uitzicht op de Mont Blanc en 
de Sarenne. Voor de verwende reiziger is het 

viersterrenhotel Chamois d’Or met eigen Nuxe spa 
een aanrader. Bezienswaardig is het kerkje Notre 
Dame des Neiges met een uniek orgel. Er worden 

elke dinsdag klassieke concerten georganiseerd. 
Kijk voor meer informatie op 

www.alpedhuez.com 

‘Alpe d’Huez is 
heel geschikt 

voor skiérs van 
elk niveau ’ 



schijnt en er is tijd genoeg om nog even te dansen 
op een barkruk terwijl een saxofonist met zwarte 
handschoentjes de zang van de man die over 
de tafels loopt, begeleidt. Elke dag verzorgen 
artiesten hier shows die enorm veel skipubliek 
trekken. Juist gezinnen zien ze in Alpe d’Huez graag 
komen, zegt Céline Gomes die verantwoordelijk is 
voor het toerisme in de Franse Alpen. ‘Door een 
zeer succesvolle lobby zijn in Frankrijk zelfs de 
schoolvakanties aan het skiseizoen aangepast en 
verplaatst van mei naar april. Ook hebben we elk jaar 
in de lente acties als een gratis skipas voor kinderen 
of zes dagen gratis les.’ 

Gemak
Hoe anders is het in Les Arcs in de lente. Een oord 
dat helemaal is ontworpen voor skiërs, maar waar 
de grootsheid lijkt doorgeslagen. Oorspronkelijk 
doel in de jaren zestig en zeventig was een modern 
megaresort neer te zetten. Eén van de belangrijkste 
ontwerpsters, Charlotte Perriand, deed dat in de 
geest van haar leermeester Le Corbusier met wie 
ze tien jaar had samengewerkt. Daarom is het 
even zoeken naar een gezellig plekje in Les Arcs 
1800, de grootste van de vier kernen. Zo is hotel 
Le Golf ontworpen als een skihelling waardoor de 
kamers aan lange gangen liggen die schuin omhoog 
en omlaag lopen. Het is lastig de eerste keer de 
hoteldeur te openen met een koffer die wegrolt, 
maar het went snel. Gemak is alles waar het in Les 
Arcs om draait. Daarom liggen de winkels, restaurants 

en natuurlijk alle liften op loopafstand. Het grote 
voordeel van zoveel geplande efficiëntie is dat het 
binnen al snel voelt als een warm bad. Zoals in het 
met veel hout ingerichte La Cabane des Neiges waar 
het ruikt naar raclette. Of in de club waar een Franse 
band tot in de laatste uurtjes covers speelt. 

Een zeer prettige bijkomstigheid van het streven in 
Les Arcs alles volgens de laatste trends op te zetten is 
dat hier altijd de nieuwste liften en hotels te vinden 
zijn. Anthony Iglesias is verantwoordelijk voor de 
verkoop en verhuur van de appartementen van het 
nieuwe vijf sterren Edenarc Residence. Een enorm 
complex bestaande uit een aparthotel, eigen wellness 
en twee grote appartementengebouwen. De lege 
gangen en efficiënte inrichting doen denken aan het 
decor waarin de Franse film Turist zich afspeelt.  
De ligging tegen een helling aan vlak boven Les Arcs 

op 1830 meter versterkt het surrealistische effect dat 
in die film de huwelijkscrisis extra zichtbaar maakt. 
Toch is het dorp vanuit deze moderne enclave met 
een eigen lift in een paar minuten te bereiken.  
De moderne opzet zorgt niet direct voor een  
‘wow-effect’, maar de appartementen zijn ruim en 
heel praktisch en modern ingericht. Niet onbelangrijk: 
de gasten van alle 160 appartementen kunnen een 
eigen parkeerplaats reserveren onder het gebouw. 
 
Magisch
Innovatief in Les Arcs is ook het nieuwe Mille 8. 
Een skipretpark aan de voet van de helling. Je kunt 
er zwemmen, over een avonturenbaan skiën, maar 
bijvoorbeeld ook een eigen helm en slee kiezen, met 
de lift naar boven gaan en dan over een speciaal 
kronkelend traject van 900 meter lang naar beneden 
glijden. De route is in de avond magisch verlicht. 
Heilig hart van dit centrum is een lodge waar 
gebreide krukken staan. Een ruimte om te chillen 
naar de laatste trends. Vooral in de lente is het 
heerlijk om hier in een ligstoel in de zon op de 
blauwe piste uit te kijken. En heel gemakkelijk 
bereikbaar met de lift vanuit Les Arcs 1800. 

Vandaag sneeuwt het echter. Ja, dat kan ook in 
april nog. De lenteskiërs in deze wintersportplaats 
hebben er weinig last van want de vele bomen op 
de 200 kilometer piste zorgen ook bij winters weer 
voor goed zicht op de paradijselijke hellingen in  
Les Arcs.  

LES ARCS
Als skioord is Les Arcs alleen al uniek door 

de opzet. De vier kernen Arc 1600, 1800, 
1950 en 2000 zijn sinds 1968 exclusief 

voor het wintertoerisme gebouwd en 
autovrij. Arc 1600 is de kleinste kern en 

vooral in trek bij gezinnen met kinderen. 
Arc 1800 is het grootst en biedt de meeste 

après-ski faciliteiten, waaronder het 
allernieuwste skipretpark Mille 8. Arc 2000 

is bekend van de ‘speedskiing course’ die 
in 1992 onderdeel was van de Olympische 
Spelen.  Arc 1950 is in tegenstelling tot de 
andere drie kernen gezelliger en gebouwd 

naar het voorbeeld van een dorp in de 
Haute Savoie, compleet met pleintje en 

gevel van een kerkje. Bijzonder is dat 
je hier gewoon doorheen kunt skiën. 
Alle kernen zijn trouwens met elkaar 

verbonden en horen tot de Paradiski, een 
gebied van in totaal 425 pistekilometers. 

Kijk voor meer informatie op 
www.lesarcs.nl  

6 redenen om in de lente te skiën
Hoewel je bij de lente wellicht niet aan 
wintersporten denkt, is dit juist het beste 
moment om te gaan skiën of snowboarden:

1.  Ideale sneeuwcondities
In de lente zijn de pistes in Frankrijk nog steeds in 
een uitstekende conditie. Door de hoogte blijft de 
sneeuw in de Franse bergen lang liggen en blijft de 
verse poedersneeuw in optimale staat. Tevens zijn 
de pistes een stuk rustiger dan in het hoogseizoen. 

2. Activiteiten na het skiën 
In het voorjaar worden de dagen langer en heb je 
ook na het skiën nog voldoende tijd voor andere 
activiteiten. 

3. Relaxen in de zon 
Door de stijgende temperaturen is het 
aangenamer om buiten te relaxen onder de 
warme zonnestralen. 

4. Korting!
In tegenstelling tot het hoogseizoen is het een 
stuk rustiger qua boekingen. Daardoor worden er 
fikse kortingen aangeboden en is er meer keuze 
in accommodatie. 

5. Gratis op les
Wie nooit geskied of gesnowboard heeft en niet 
zeker weet of het iets is, kan op sommige plekken  
gratis op beginnersles of krijgt korting op skipas 
of skimateriaal. 

6. Genieten met hele gezin
Ook voor wie met het hele gezin wil genieten 
van een heerlijke skivakantie is het voorjaar het 
optimale moment om te gaan. Er worden allerlei 
activiteiten en evenementen georganiseerd voor 
kinderen.

WWW.SKIINGINTOSPRING.COM

WWW.FRANCE-MONTAGNES.COM/NL


