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T R I P
Als we vanuit Bern het Zwitserse kanton 
de Vaud (Waadt op z’n Duits) binnenrijden, 
zijn we ondertussen ook al de taalgrens 
gepasseerd. Hier kunnen we ons beste 
Frans weer uit de kast halen. Heel veel 
Nederlands zullen we de komende dagen 
niet gaan horen, de meeste kentekenplaten 
die we omhoog zien rijden zijn wit. Of komt 
dat door de heftige sneeuwval? Hoe dan 
ook, we hebben een mooie wintersportweek 
in het vooruitzicht, want we verkennen vier 
skigebieden in de Alpes Vaudoises.

Verre van uitzichtloos
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R O A D

T R I P
door de Alpes Vaudoises

De markante Quille du 
Diable -rotspiek bovenop de 
gletsjer van Les Diablerets.
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et is nog maar dertig minuten 
tot onze bestemming als we 
langs het meer van Genève 
rijden. Waar veel Nederland-

se wintersporters nog doorrijden richting 
Wallis of de Portes du Soleil, slaan wij net 
na Montreux bij Aigle al af. De weg naar 
Leysin slingert zich naar boven. Het dorp 
ligt op een hoogte van zo’n 1.250 meter. 
Waar onderaan de berg de neerslag nog als 
regen naar beneden komt, is dat halverwe-
ge allang niet meer het geval. De winter-
banden brengen ons veilig het behoorlijk 
uitgestrekte dorp binnen. Leysin is een 
klassiek Zwitsers dorp, dat bij veel toeris-
ten vooral bekend staat als kuuroord. Het 
is wel duidelijk waar onze genezing te vin-
den zal zijn: er ligt verse sneeuw, de lucht 
is blauw en het skigebied met zo’n 100 kilo-
meter aan pistes roept!

Het is een wintersportdag waar iedereen 
van droomt. De pistes liggen er fantastisch 
bij en met een temperatuur van een graad 
of 7 onder nul (en nauwelijks mensen op 
de piste) blijft dat de hele dag zo. Vanuit 
Leysin ben je snel op de 2.048 meter hoge 

H

Berneuse. In dit deel van het gebied liggen 
mooie rode en blauwe afdalingen die zich 
al snel door de bomen naar beneden slin-
geren. Moderne stoeltjesliften en wat meer 
klassieke modellen zetten je (relatief) snel 
weer boven.

Lunchen doe je in Leysin in de Kuklos. Dit 
moderne gebouw staat op de top van de 
Berneuse, vlak naast de gondel vanuit het 
daldorp (en dus ook voor niet-skiërs ge-
makkelijk te bereiken). Wat de Kuklos bij-
zonder maakt, is dat het restaurant roteert. 
En dus kijk je het ene moment richting het 
Meer van Genève, terwijl iets later de Dents 
du Midi het panorama vult. Het uitzicht in 
Leysin wijkt sowieso behoorlijk af van ‘nor-
maal’, want de kenmerkende top van de 
Tour d’Aï (hier ligt overigens ook een waan-
zinnig funpark) domineert het skigebied.

Na de lunch skiën we richting Les Mosses 
- La Lécherette. Dit deel van het gebied ligt 
op de Col des Mosses en een skibus van-
uit dalstation Solepraz brengt je in negen 
minuten naar de eerste sleeplift. Het voelt 
alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Absolute 
rust, gemakkelijke en brede pistes die wor-
den ontsloten door louter sleepliften en 
feeërieke chalets. In de bus raken we aan 
de praat met een vrouw van begin 80, die 
geboren en getogen is in het gebied en zelfs 
een officieuze halte voor de skibus heeft 
bij haar huis. “Dit gebied verveelt nooit, 
neem alleen de uitzichten al. Waar gaan 
jullie morgen naartoe? Villars-sur-Ollon? 
Ah, dan ga je morgen daar skiën.” En ze 
wijst naar een bergmassief aan de andere 
kant van het dal. “Daar is het wel drukker 
en groter hoor, maar dat is prima, want dan 
blijft het hier heerlijk rustig.”

← Een absolute droomdag in 
de Alpes Vaudoises.LEYSIN 

- LES 
MOSSES
Waar sportiviteit en rust 
samenkomen

↓  Sneeuwval heeft ook 
mindere kanten.
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waar iedereen van lokale specialiteiten ge-
niet. Een absolute aanrader!

De dalafdaling terug naar Villars-sur-Ollon 
is een cadeautje. De piste loopt het laatste 
gedeelte door het dorp en voert je langs 
schitterende chalets die je mond open 
doen vallen. Het is de opmaat naar onze 
volgende bestemming: Rougemont.

m in Villars-sur-Ollon te ko-
men, rijden we vanuit Leysin 
weer de berg af naar Aigle, om 
een dal verder weer omhoog 

naar Villars-sur-Ollon te rijden. Een uurtje 
rijden ongeveer, maar beide dorpen zijn 
ook per trein bereikbaar (en dat vinden 
we met name in Zwitserland toch wel heel 
fijn). Ook Villars-sur-Ollon is een klassiek 
kuuroord, maar de sfeer hier is toch anders 
dan in Leysin. Er zijn in Villars-sur-Ollon 
een aantal privéscholen, wat een bijzon-
dere aantrekkingskracht heeft op de rijken 
der aarde. De chalets die langs de dalaf-
dalingen te vinden zijn, stralen klasse en 
grandeur uit. Het dorp bruist, met leuke 
restaurants en barretjes.

Het skigebied telt zo’n 125 kilometer aan 
pistes (dit is inclusief de Glacier 3000, waar 
we later nog naartoe gaan) en is verbonden 
met de dorpen Les Diablerets en Gryon. 
Vanuit Villars kun je heel efficiënt omhoog 
met de gondel richting de 2.000 meter hoge 
Roc d’Orsay, maar het is veel leuker om 
vanuit het dorp de trein te pakken richting 
Bretaye (1.810 m). De trein komt uit het 
dal, fungeert de laatste paar haltes dus ook 
als skilift en stopt onderweg bij een aantal 
hotels. Bretaye is het kloppend hart van het 
gebied. Hiervandaan kun je de lift pakken 
richting de Petit en de Grand Chamossaire, 
en ervoor kiezen om richting Gryon te gaan 

  De chalets die langs de 
dalafdalingen te vinden zijn, 
stralen klasse en grandeur 
uit

of juist in de richting van Les Diablerets. 
Hoewel het skigebied dus zeker niet ex-
treem groot is, kun je hier prima een leuke 
dagtocht maken.
De pistes hebben voornamelijk een blauwe 
of rode classificatie. In de ochtend skiën we 
richting Les Diablerets over brede pistes. 
Het is nog vroeg in het seizoen, dus de zon 
heeft nog moeite om de hellingen rond-
om de Meilleret te verwarmen. Maar de 
sneeuw is goed en het is heerlijk rustig op 
de pistes. ‘s Middags zetten we koers rich-
ting Gryon. Dit op 1.114 meter hoogte gele-
gen chaletdorp halen we echter niet, want 
we blijven veel te lang zitten bij het restau-
rant voor de lunch. L’Étable is een klassie-
ke oude boerderij waar een restaurant aan 
vast is gemaakt. Letterlijk, want een glazen 
wand scheidt de dieren van de lange tafels 

VILLARS
- SUR -
OLLON
Bruisend en modain 
skigebied

O

↓ Familievriendelijk gebied 
in een ruige omgeving.
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↑ Het perfecte chalet aan de 
piste staat in Villars.
↓ Authentiek eten bij L’Étable.
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Pure rust en traditie

et kleine, maar zeer fijne 
Rougemont ligt in het Pays 
d’Enhaut. Het zeer oude 
dorp ligt langs de rivier de 

Saane. Op de weg naar Rougemont rijden 
we langs Château-d’Oex, dat bij de mees-
te wintersporters bekend is vanwege het 
jaarlijkse festival met luchtballonnen. Het 
Pays d’Enhaut is een plaatje. Nog altijd 
spelen de veeteelt en het maken van kaas 
een grote rol in dit rustige dal. Rougemont 
is zo mogelijk nog rustiger. Prachtige hui-
zen met gevels versierd met houtsnijwerk 
staan rondom de karakteristieke kerk. 
Druk is het hier nooit. Het is ook precies 
de grens. Zowel met het kanton Bern, als 
met het Duits als voertaal. Net buiten het 
dorp ligt de gondel richting La Videmanet-

ROUGE
MONT

  In de volksmond wordt 
La Videmanette ook wel 
de Dolomieten van Gstaad 
genoemd

te. Met 2.151 meter is dit uiteraard niet de 
allerhoogste top van de Alpen, maar je hebt 
wel het gevoel dat je je echt in het hoogge-
bergte bevindt. In de volksmond wordt La 
Videmanette ook wel de Dolomieten van 
Gstaad genoemd.

De dalafdaling richting Rougemont is in-
drukwekkend. Een lange, blauwe piste waar 
je heerlijk gas op kunt geven, waardoor je in 
een mum van tijd zo’n 1.200 hoogtemeters 
overbrugt. Van wachttijden bij de lift heb-
ben ze hier nog nooit gehoord, dus meteen 
weer instappen en terug naar boven! Wan-
neer je geen zin hebt om aan het einde van 
de dag deze dalafdaling te doen, kun je ook 
terug met de gondel. Om bij het bergstati-
on van La Videmanette te komen, moet je 

iets lager een tweepersoons pendelbaan 
nemen. Een prachtig stukje nostalgie!
Het skigebied van La Videmanette is te-
vens verbonden met het deelgebied Eggli 
van het mondaine en nabijgelegen Gstaad. 
Hierdoor ligt er een zeer uitgebreid en ge-
varieerd skigebied op je te wachten!

← Hooggebergte op geringe 
hoogte.
← Druk is het nooit bij La 
Videmanette.
↓ Zwitserse lekkernijen.

H
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LES 
DIABLE
RETS
Schitterende 
uitzichten en behoorlijk 
wat uitdaging

et laatste skigebied in de Al-
pes Vaudoises dat we ver-
kennen is de gletsjer van Les 
Diablerets, die luistert naar 

de naam Glacier 3000. Een minuut of vijf 
rijden buiten het op 1.200 meter hoogte 
gelegen dorp, gaan er twee grote cabines 
omhoog. Eentje vanuit Reusch en de ander 
vanaf de Col du Pillon. De meest efficiën-
te manier om snel boven te komen, is via 
laatstgenoemde, die via een tussenstop op 
de Cabane (2.525 meter hoogte) naar de 
Scex Rouge op 2.971 meter hoogte zoeft.

Het Scex Rouge-topstation is het startpunt 
voor een verkenning over de gletsjer van 
Les Diablerets. De pistes op het plateau 
(ontsloten door sleepliften) zijn heerlijk 
vlak en breed. Het mag duidelijk zijn dat 

de sneeuwkwaliteit hier altijd uitstekend is 
en daardoor is dit deel van het gebied bij 
uitstek geschikt voor beginnende skiërs en 
snowboarders. Makkelijke pistes, in combi-
natie met een echte ervaring in het hoogge-
bergte. De uitzichten zijn majestueus. Aan 
de zuidkant kijk je het Rhônedal in en zie je 
de pistes van Veysonnaz liggen, aan de oost-
kant doemen de Eiger en de Jungfrau op, in 
het noorden zie je in de verte de Jura liggen 
en in het westen lijken de machtige Dents 
du Midi gedegradeerd tot een middelge-
bergte. Op de Scex Rouge vind je naast het 
restaurant ook een indrukwekkend uitzicht-
punt met een 170 meter lange hangbrug tus-
sen twee bergpieken: de Peak Walk.

Het feit dat de gletsjer zo vlak is, wil niet 
zeggen dat het gebied niets te bieden heeft 

voor meer gevorderde skiërs en snowboar-
ders. Les Diablerets staat bekend als een 
van de beste off-pistegebieden in de regio. 
Je bent dan niet op de gletsjer onderweg, 
maar op de morene en je bevindt je nog 
steeds in het hooggebergte. Een gids en ui-
teraard de juiste uitrusting (lawinepieper, 
schep en sonde) zijn dan ook een must. 
Met de juiste condities en de juiste bege-
leiding verandert de Glacier 3000 in een 
paradijs voor freeriders. Op de morene van 
de gletsjer zijn prachtige poedervelden te 
vinden, die ook de minder ervaren free-
rider aan zullen spreken. De echte cracks 
dalen af richting het dalstation van een van 
de gondels en hebben dan een kleine 1.500 
hoogtemeters in de benen zitten.

H

↓ Op naar de Scex Rouge. 
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↑↑ Lang en rustig: de zwarte 
piste vanaf de gletsjer.
↑ Schitterende vergezichten 
vanaf de hangbrug.

Ideaal voor een skisafari

We hebben in een kleine week vier 

skigebieden in de Alpes Vaudoi-

ses verkend. Vier gebieden met 

ieder een eigen karakter. Van het 

sportieve Les Diablerets tot het 

mondaine Villars-sur-Ollon, en van 

het gezellige Leysin tot de pure 

rust in Rougemont. Toch hebben 

ze wat overeenkomsten. Los van 

de gemakkelijke bereikbaarheid 

(na Montreux ga je de bergen in) 

vind je hier het klassieke Zwitser-

land, komen wachttijden bij de 

liften nauwelijks voor en geniet je 

van spectaculaire uitzichten. De 

skigebieden lenen zich allemaal 

uitstekend om je er meer dan een 

paar dagen heel goed in te verma-

ken. Omdat ze ook niet zo heel ver 

uit elkaar liggen, is een skisafari 

waarbij je van dorp naar dorp 

hopt, heel goed mogelijk. Je hoeft 

daarbij niet bang te zijn om veel 

landgenoten tegen te komen, want 

het publiek in de Alpes Vaudoises 

is behoorlijk internationaal.




