Ski-info Oostkantons

Veel langlaufpistes geopend – alpineskiën dankzij
sneeuwkanonnen vanaf het carnavalsweekend
Vlak voor de start van de krokusvakantie
kunnen vakantiegasten uitkijken naar
wintersport in de Oostkantons. Voor het
moment zijn enkele skicentra in de hoger
gelegen gebieden al geopend, andere
uitbaters zoals de skipiste in Ovifat hopen
op verdere sneeuwval en zullen ten
laatste vanaf volgende week hun piste
openen. Wij hebben bij enkele uitbaters
om een actuele stand van zaken gevraagd.
Volgens het sneeuwbericht op
www.winter-oostkantons.be zijn
momenteel de centra in de hoger gelegen
gebieden geopend. In de Hoge Venen zijn dat: het Signaal van Botrange, Baraque Michel, Mont
Rigi, Natuurparkcentrum Botrange, Mont Spinette en Haus Ternell, evenals Crêtes in Xhoffraix,
Herzebösch in Elsenborn en Losheimergraben. Iedereen hoopt op meer sneeuw; 15 cm is wel
voldoende, maar nog niet optimaal.
In Ovifat is de enige alpineskipiste van de Oostkantons voor het moment nog gesloten, maar
daar komt vanaf zaterdag verandering in: „Sinds het begin van de week bereiden we samen met
onze medewerkers de alpineskipistes voor. Het ziet er goed uit en we zijn er zeker van dat we de
piste zaterdag voor het eerst deze winter kunnen openen”, vertelde Gunther Elsen, Voorzitter
van de „Club de Ski Alpin“ in Ovifat. Sinds dit jaar heeft de vereniging een licentie voor het
gebruik van twee sneeuwkanonnen.
Sneeuwkanonnen worden ingezet
“Er werd al een sneeuwkanon ingezet op het bovenste gedeelte van de piste en het levert goed
werk: dankzij het sneeuwkanon en de hulp van onze medewerkers de liggen de pistes er zeer
goed bij. Alleen bij de liften was er wat te weinig sneeuw. Dat kon gecompenseerd worden
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zodat er vanaf het weekend niets het skiplezier nog in de weg staat”, zei de skiclubvoorzitter
nog. Uitstekend nieuws voor alpineskiliefhebbers.
In de Hoge Venen zijn de langlaufpistes nog niet getrokken door de geringe hoogte van de
sneeuw, maar de meeste skiverhuurcentra zijn geopend. „We gaan ervan uit dat in het weekend
alles geopend is. Er kan gelanglaufd worden, ook als de pistes niet getrokken zijn, vertelde
Adeline Godfiernon van Natuurparkcentrum Botrange. Er zijn ook extra mogelijkheden voor
winterwandelingen die speciaal voor niet-skiërs aangelegd werden.
Hopen op nieuwe sneeuw
Ook de andere skiverhuurstations in de Hoge Venen zullen tijdens het weekend geopend zijn.
“Bij ons zijn de etappes op bepaalde stukken nog niet optimaal, maar de skiërs kunnen er wel
terecht”, zei Alexandre Féchir van skicentrum Signaal van Botrange. Alle wintersportuitbaters
kijken verwachtingsvol naar de hemel; er wordt voor het weekend immers 5 cm verse sneeuw
voorspeld. Dat zou ideaal zijn.
Buiten de Hoge Venen kan er momenteel in Xhoffraix, Elsenborn en in Losheimergraben en
Manderfeld geskied worden. “Bij ons zijn de korte pistes van 2,5 km en 5 km geopend. Deze
week kwamen er op twee dagen 300 schoolkinderen skiën, vertelde Ignaz Halmes van
skicentrum Herzebösch in Elsenborn. Ook hier is alles klaar voor de krokusvakantie.
Alle andere skipistes zijn nog gesloten en de opening ervan is afhankelijk van verdere sneeuwval.
“We zijn optimistisch. Momenteel is de sneeuwlaag nog wat te dun, maar zaterdag reken ik er
op de skiverhuur en de skipistes te kunnen openen, zei Günther Schleck van het Eifel-SkiCentrum in Rocherath. Hetzelfde geldt voor de andere skicentra in de Belgische Eifel: skihut
Mertes in Rocherath, skiclub Weywertz en het centrum in Bütgenbach.
Sneeuwscooters en sneeuwschoenwandelen
Ook op de Tomberg in St. Vith en bij het enige sneeuwscootercentrum in België, de ski- en
rodelpiste Houyres-Lojoly Sports in Baugnez, hoopt men op meer sneeuw. „Voor de
sneeuwscooters hebben we 15 cm nodig, voor langlaufen moet het 20 cm zijn. Voor de
sneeuwscooters en het rodelen ziet het er voor het weekend goed uit, voor langlaufen eerder
niet, vertelde uitbaatster Lejoly. Door de geringe sneeuwhoogte zijn de verhuurcentra voor
sneeuwschoenwandelen in Schönberg en Manderfeld momenteel niet geopend.
We raden alle skifanaten, die tijdens het weekend of in de krokusvakantie willen skiën in de
Oostkantons, aan het actuele sneeuwbericht te consulteren op www.winter-oostkantons.be
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of via https://www.ostbelgien.eu/nl/beleven/wintersport. Daar vindt u online alle verdere
informatie en tips, webcams en weersinformatie.
Contact :
Ski Club Ovifat : +32 80 44 63 54 ; +32(0)478/04 65 03 (sekretariaat)
Toeristisch Agentschap Ost-België : Claudine Legros (+32 80 280 998)

Foto’s:
Het alpineskicentrum in Ovifat opent tijdens het carnavalsweekend de deuren. Dit werd
ondermeer mogelijk door gebruik te maken van sneeuwkanonnen (Foto: Gunther Elsen / Ski Club
Ovifat).
Ook in de centra van de Belgische Eifel loopt alles op volle toeren. Veel uitbaters hopen op
nieuwe sneeuw.(Foto: ostbelgien.eu/D.Ketz)
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