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Driehonderd
dagen per jaar
schijnt de zon in
de Franse Zuiderse
Alpen. Maar dat
het er ook flink
kan sneeuwen 

en zelfs regenen, mocht uw reporter 
ondervinden tijdens een driedaagse 
in de valleien van de Ubaye en de 
Blanche Serre-Ponçon. 

Avignon

Gap Ubaye

Blanche
Serre-Ponçon

Alpes-de-Haute-
Provence

FRANKRIJK

Tekst en foto’s Dennis Van Damme

Als ik Eric Olive
van het depar-
tement Alpes-
de-Haute-Pro-
vence vraag
wat zijn streek

volgens hem zo aantrekke-
lijk maakt voor winterspor-
ters, dan antwoordt hij: 
“Omdat het hier altijd mooi 
weer is.” Hij zegt het met 
een grijns, want de over-
trokken hemel boven hem 
verraadt dat zijn uitspraak 

niet helemaal accuraat is. 
Het is helemáál geen mooi 
weer wanneer we vanuit de 
luchthaven van Marseille 
onderweg zijn naar onze 
eerste halte, Le Sauze. “U 
hebt echt pech”, haalt hij 
glimlachend de schouders 
op. “De voorbije weken heb-
ben we geen wolk gezien.”
Eric Olive heeft gelijk: met 
driehonderd dagen zon per 
jaar is het doorgaans wél 

mooi weer in de
Zuidelijke Apen, en
dus ook in de twee
valleien die wij
gaan bezoeken. Ge-
legen tussen Nice
en Gap ontvangt

deze regio veel
Franse skiliefheb-
bers, ook uit Mar-
seille. Zij moeten
net geen drie uur-
tjes rijden om
hier de berglucht
te komen opsnui-
ven. Dat ze in de
havenstad meer
zon dan sneeuw
gewend zijn,
wordt op een
nogal grappige
manier duidelijk
op de baan: van
winterbanden
moeten de Mar-

seillais blijkbaar
niet weten en dus
slippen en glijden ze
zich bijna een onge-
luk wanneer ze hun
Renault Twingo pro-
beren te parkeren.
Met de nodige op-
stoppingen tot ge-
volg. Spektakel ver-
zekerd, dat wel.

Handschoenen
uitwringen

Onze eerste stop is Le
Sauze, een relatief

klein skigebied met 65
kilometer piste in de
vallei van de Ubaye.

Het is ook een van de oudste 
skistations van de Alpes du 
Sud. Het dorp Le Sauze ligt 
op 1.400 meter hoogte, en 
nog driehonderd meter ho-
ger ligt Sauze 1.700, vroeger 
Super Sauze genoemd. Het 
skigebied mag dan al sinds 
1934 bestaan, toch wordt er 
nog volop geïnvesteerd. Zo 
bemachtigde Le Sauze het 
felbegeerde Famille Plus-la-
bel, wat onder meer inhoudt 
dat er voor alle leeftijden in 
animatie wordt voorzien en 
dat de begeleiding van jonge 
skiërs tot de beste van 
Frankrijk behoort. Daar-
naast werd er de afgelopen 
zomer een gloednieuw 
openluchtzwembad ge-
bouwd, compleet met sauna 
en hamam. Er wordt ook 
werk gemaakt van een slee-
baan die gedurende de vier 
seizoenen open is.
Wanneer we ons ’s och-
tends, na een overnachting 
in het aan de voet van de 
pistes gelegen hotel Le 
Montana, klaarmaken voor 
een voormiddag skiën in Le 
Sauze, zijn de weersomstan-
digheden nog verslechterd. 
Het is nog steeds heel grijs 
en de zichtbaarheid laat te 
wensen over. De stoeltjeslif-
ten blijven dan ook gesloten 
en er zit niets anders op dan 
een lange sleeplift naar bo-
ven te nemen. De grote hoe-
veelheid sneeuw die de afge-
lopen nacht is gevallen en 
die alles in zich had om van 
deze eerste dag een festijn te 
maken, heeft plaatsgemaakt 
voor ... regen. Die regen, bo-
venop het pak sneeuw, voelt 
aan als lijm onder onze 
snowboards en ski’s. Al na 
onze allereerste piste moe-
ten we onze handschoenen 
letterlijk uitwringen en 
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haakt de helft van de groep 
af door de moeilijke omstan-
digheden.
We kunnen dus jammer ge-
noeg niet helemaal aan den 
lijve ondervinden wat Le 
Sauze te bieden heeft, maar 
u kunt hier eenvoudige en 
brede pistes verwachten die 
vooral de beginnende win-
tersporter zullen behagen. 
Het is in ieder geval zeker 
geen duur station, met een 
skipas voor een dag tegen 

minder dan dertig euro.

Mexico

Wie niet elke dag van de 
wintervakantie hoeft door 
te brengen op de latten en er 
geen probleem mee heeft 
om een sneeuwdag (of, zoals 
in ons geval, een regendag) 
door te brengen naast de 
pistes, kan terecht in 
het vlakbij gelegen >

Hij lijkt een beetje op een BMX op ski’s, 

zo’n snowscoot. 

Met de sneeuwschoenen door het sneeuwlandschap van Montclar.
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Barcelonette. Dit dorp-
je wordt getypeerd door

een ongewone maar interes-
sante architectuur: de Ave-
nue des Trois Frères Ar-
naud wordt geflankeerd 
door verscheidene statige 
Mexicaanse villa’s die nog 
steeds bewoond worden en 
die elk hun eigen, ietwat on-
gewone stijl hebben. Een 
van die villa’s, genaamd La 
Sapinière, huisvest het Mu-
sée de la Vallée. 
Nu weten we wel dat heel 
wat wintersporters tijdens 
hun weekje in de bergen 
eerder op zoek zijn naar de 
lekkerste tartiflette dan 
naar een streepje cultuur. 
Toch waren wij gechar-
meerd door het verhaal dat 
het museum vertelt, over de 
band tussen Barcelonette en 
Mexico. Bij het begin van de 
negentiende eeuw trokken 
diverse inwoners van Barce-
lonette daarheen en richtten 
ze er bedrijven en fabrieken 
op die uiteindelijk zeer suc-
cesvol zouden worden. Aan 
de basis van die migratiebe-
weging, die ervoor heeft ge-
zorgd dat er vandaag nog 
steeds een grote gemeen-
schap Mexicanen met Fran-
se roots bestaat, lagen de 
broers Arnaud, Jacques, 
Marc-Antoine en Domini-
que, waarnaar de hoofd-
straat werd vernoemd. Aan 
de hand van foto’s en verha-
len wordt deze migratiebe-
weging in beeld gebracht. 
Het Musée de la Vallée on-
derging de voorbije maan-
den ook een complete meta-
morfose, waardoor het dit 
seizoen zeker een bezoek 
waard is. Niet alleen werd 
de negentiende-eeuwse villa 
gerenoveerd, er werd ook 
een nieuwe invulling aan 
het museum gegeven. Zo is 
er een nieuwe zaal die zich 
toespitst op het karakter 

< van de vallei van de Ubaye, 
de rivier die door Barcelo-
nette loopt.

BMX op ski’s

Na een overnachting in ho-
tel Le Prieuré, een in de 
twaalfde eeuw gebouwde 
priorij die werd omgevormd 
tot een hotel met zwembad 
en sauna, staan we voor een 
tweede dag skiën, deze keer 
in het domein Espace Lu-
mière dat de stations Pra 
Loup en Val d’Allos met el-
kaar verbindt en zo garant 
staat voor 180 kilometer 
piste. Dat is een interessant 
aanbod, zeker gezien de re-
latief goedkope skipassen: 
voor een week betaal je zo’n 
tweehonderd euro. Dit ski-
gebied, op een hoogte van 
1.608 tot 2.576 m, heeft 35 
liften waarvan er de laatste 
jaren veel zijn vernieuwd. 
Hier vinden we vooral rode 
pistes en dankzij de ietwat 
verbeterde weersomstan-
digheden kunnen we er deze 
keer ook eindelijk een beetje 
van genieten. Toch begint 
tegen de middag opnieuw de 
sneeuw in dikke vlokken uit 
de lucht te vallen en dus wa-
gen we ons aan iets wat we 
nog niet hebben geprobeerd: 
snowscoot.
Zo’n snowscoot ziet er een 
beetje uit als een BMX op 
ski’s. Een instructeur van 
het Pra Loup Snow Scoot 
Team troont ons mee naar 
de piste voor de allerklein-
sten, waardoor we slechts 
met ons fietsje op de rol-
band moeten stappen om 
bovenaan de piste te gera-
ken. Snowscoot blijkt niet 
moeilijk en vooral op deze 
vlakke piste is de kans op 
kwetsuren haast onbestaan-
de. Mits enige oefening, ver-
zekert de instructeur ons, 
kan je er gerust de volwaar-

dige pistes mee op. Het eni-
ge wat je moet onthouden is 
dat je naar links moet han-
gen om naar rechts te sturen 
en vice versa. Voor de echte 
waaghalzen biedt Pra Loup 
ook snowbikes aan. Dat lijkt 
op motorcross, maar de ban-
den zijn vervangen door 
vooraan een soort ski en 
achteraan een gigantische 
rupsband met indrukwek-
kende pieken. Wij laten de-
ze uitdaging aan ons voorbij 
gaan, simpelweg omdat het 
angstzweet ons al uitbreekt 
als we nog maar naar dit de-
monische voertuig kijken.

Eenzaam in 
de dameuse

Na een snelle hap trekt de 
karavaan verder naar alweer 
de volgende stop: Chabanon. 
We verlaten de vallei van de 
Ubaye en steken door naar 
la Vallée de la Blanche Ser-
re-Ponçon, een autorit van 
zo’n 40 kilometer. Chaba-
non is opnieuw een vrij 
klein skigebied dat we, ge-
zien het late uur, niet meer 
bij daglicht kunnen ontdek-
ken. Gelukkig kent Chaba-
non de langste piste van Eu-
ropa die ’s avonds verlicht 
is. Wel krijgen we de moge-
lijkheid om mee te rijden in 
een dameuse, het vierhon-
derd pk sterke voertuig 
waarmee de dameurs elke 
nacht de pistes voorberei-
den en die voor de heerlijke 
‘ribbeltjes’ zorgen waar me-
nig skiliefhebber zo gek op 
is. Aan het stuur zit Guillau-
me, een chauffeur met pak-
ken ervaring. Ervaring die 
broodnodig is, want al snel 
overvalt ons een sterk ge-
voel van eenzaamheid, zo in 
het donker op een berg, 
overgeleverd aan de elemen-
ten. “Kijk daar”, zegt Guil-
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Wie op zoek is naar wat 
meer ‘ongerepte’ natuur, 
moet in Montclar zijn.
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laume. “Gisteren liep daar 
nog een pad om van de ene 
bergflank naar de andere te 
rijden.” Door de enorme 
sneeuwval van deze voor-
middag is er van een pad 
geen sprake meer, enkel een 
steile helling en in de diepte 
een afgrond. Wij schieten al 
half in paniek, maar Guil-
laume manoeuvreert zich 
vlotjes weg van de afgrond 
en zet zijn weg aan gestaag 
tempo verder. Ons respect 
voor de mannen en vrouwen 
die elke nacht de bergen in-

De wind
snijdt, de

zon staat hoog 
aan de hemel

trekken om ons van perfect 
geprepareerde pistes te 
voorzien, is alleen maar ge-
groeid.

Picatons

We brengen de nacht door 
in Montclar, de laatste stop 
op het programma. Na een 
lange dag vol activiteiten, 
willen wij vooral tot rust ko-
men, maar daarvoor zijn we 
bij hotel Espace jammer ge-
noeg aan het verkeerde 
adres: terwijl we staan in te 
checken, viert een school-
groep zijn ‘bonte avond’ en 
staat de inkomhal vol dan-
sende pubers. Het hotel ligt 
dan weer wel lekker cen-
traal en vlak bij de pistes.
Net als in Le Sauze en Pra 
Loup is Montclar vooral een 
trekpleister voor Franse 

wintersporters. Het skige-
bied telt vijftig kilometer 
piste en de infrastructuur 
behoort niet tot de modern-
ste van Europa, maar wie op 
zoek is naar wat meer ‘onge-
repte’ natuur, zal hier wel 
zijn gading vinden. De wol-
ken en neerslag van de voor-
bije dagen hebben plaatsge-
maakt voor een staalblauwe 
hemel – en laat deze laatste 
dag nu net de enige zijn 
waar skiën niet op het pro-
gramma staat. In plaats 
daarvan nemen wij de Tele-

siège du Belvédère voor een 
stevige wandeling met 
sneeuwschoenen. En alhoe-
wel de pistes lonken wan-
neer we bovenaan komen, 
kunnen we echt wel genie-
ten van deze trektocht over 
de flanken. De wind snijdt, 
de zon staat hoog aan de he-
mel en de bomen zijn bedekt 
door een dikke sneeuwlaag: 
dit is een winterlandschap 
waar we de hele dag in kun-
nen vertoeven.
We sluiten onze driedaagse 
af in het voortreffelijke res-
taurant Les Alisiers, waar 
we begroet worden door een 
knisperend haardvuur. Dit 
restaurant staat in de regio 
bekend om zijn lokale speci-
aliteiten die nergens anders 
te vinden zijn. Probeer ze-
ker de picatons eens: gegra-
tineerde pasta in een heer-
lijk warm schoteltje met ra-
clette en rauwe ham, 

champignons of verse ge-
rookte forel. U zult het zich 
niet beklagen.

Authentiek

Le Sauze, Barcelonette, Pra 
Loup, Chabanon en Mont-
clar. Het zijn niet de meest 
bekende skigebieden en ze 
zijn misschien niet allemaal 
even uitdagend voor de ge-
oefende wintersporter. Wel 
hebben ze allemaal als voor-
deel dat ze nog niet over-
rompeld werden door inter-
nationale toeristen. Dat 
maakt dat de prijzen relatief 
laag liggen, de sfeer authen-
tiek is en de natuur nog 
enigszins intact. Hier geen 
grote parkings, openlucht-
discotheken of après-ski-
bars vol joelende Britten. 
Families die tijdens hun ski-
vakantie vooral rust zoeken, 
vinden hier ongetwijfeld 
hun ding. En ondanks dat 
wij brute pech hadden met 
de weersomstandigheden, is 
de kans op zonneschijn in de 
Zuiderse Alpen groter dan 
elders. Het nadeel van die 
meteorologisch gunstige lig-
ging is dat de autorit de kaap 
van de duizend kilometer 
ruimschoots overschrijdt. 
Al is de trein een alternatief: 
het station Aix-en-Provence 
ligt op nog geen twee uurtjes 

rijden en van daaruit sta je 
op minder dan vier uur weer 
in Brussel. En het milieu zal 
u dankbaar zijn.
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W Bereikbaarheid
Wij vlogen van Charle-
roi naar Marseille en 
kwamen terug met de 
TGV van Aix-en-Proven-
ce naar Brussel-Zuid.

W Skipassen 
(prijs per dag)
Le Sauze: 30 euro
Pra Loup: van 19,80 tot
33,60 euro (afhankelijk
van periode)
Chabanon: 29 euro 
(nachtski inbegrepen)
Montclar: 29 euro

W Logeren
Hotel Le Montana:
La savonnette 04400 -

Le Sauze
+33 4 92 81 05 97
www.montana-chalet.com
Hotel Le Prieuré:
Les Molanes, 
04400 Pra Loup
+33 4 92 84 11 43
www.prieure-pra-
loup.com/
Hotel Espace: Station -
04140 Montclar
+33 492 35 37 00
www.hotel-espace.com

W Eten
Les Alisiers: La Peirou-
rière – 04140 Montclar
+33(0)4 92 35 34 80
www.les-alisiers.fr/ 

Praktisch

De dameuse maakt ’s nachts de pistes van 
Chabanon skiklaar.

Villa La Sapinière huisvest het Musée de la Vallée. 
Foto: Claude Gouron
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