
 

 

 

Tussenbalans wintersportseizoen in de Oostkantons 

Wintersportvoorwaarden waren “zo goed als in de jaren ‘80 en 

‘90 “ 

Uit een enquête van het Toeristisch Agentschap Oost-

België bij 19 partnerbedrijven, blijkt dat de uitbaters van de 

skicentra in de Oostkantons zeer tevreden zijn met het 

actuele skiseizoen. Bij veel uitbaters overtreft het resultaat 

van januari 2017 zelfs het eindresultaat van vorig jaar.  

Het skiseizoen in de Oostkantons is nog niet voorbij, maar 

toch was het sinds het begin van het jaar – vooral van 14 

tot 29 januari – ontzettend druk op de langlaufpistes in de 

Hoge Venen en de Belgische Eifel. Volgens het sneeuwbericht op www.eastbelgium.com waren alle 

skicentra in deze periode open. Een sneeuwlaag tot 70 cm, ijskoude temperaturen en veel zon, zorgden 

voor ideale condities. “Dat was geleden van de jaren ‘80 en ‘90”. De skiverhuur was in januari gedurende 

24 dagen geopend, verklaarde Jean-Marie Despontin van het Natuurparkcentrum Botrange. “Tot nu toe 

was het een buitengewoon seizoen met zeer hoge bezoekersaantallen, dat gebeurt hier maar eens om de 

10 jaar”, zei Ghislaine Claessen van wintersportcentrum Mont Spinette. 

 

Er zijn nog geen officiële bezoekersaantallen, maar volgens de enquête zouden er in de verhuurstations 

van de Oostkantons tussen 60-70.00 paar langlauflatten over de bank gegaan zijn. Het aantal skitoeristen 

lag bijzonder hoog tijdens het weekend - tijdens het weekend van 21 en 22 januari werd het grootste 

aantal bezoekers geteld. Maar ook tijdens de week was het op de koppen lopen op de pistes van de 

Oostkantons. Dan waren het vooral scholieren uit Vlaanderen, Wallonië en de Oostkantons die zich op de 

pistes uitleefden. “Tijdens de week waren we helemaal volzet door de scholen uit Vlaanderen, in het 

weekend was dat spijtig genoeg niet altijd het geval, verklaarde Günther Schleck van het Eifelskicentrum 

in Rocherath.  

Tot 70 cm poedersneeuw 

Ook de Skiclub Ovifat, de enige alpineski- en rodelpiste met een lift in de Oostkantons, was zeer tevreden 

met het huidige seizoen. Daar werden op 19 dagen ongeveer 20.000 gasten geteld. “Met 50-70 cm 

poedersneeuw en perfect voorbereide pistes waren het uitstekende voorwaarden voor de skiërs”, 

vertelde Gunther Elsen van Skiclub Ovifat. Onder de skitoeristen waren ook meer dan 500 scholieren uit 

10 verschillende scholen.  

De uitbaters van de skicentra waren over het algemeen zeer tevreden. Uit de enquête bleek ook dat 

langlauftoeristen tijdens de spits in het weekend vooral gebruik maakten van de centra in de Hoge Venen 

en daarbij het aanbod in de Belgische Eifel vergaten, waar de voorwaarden nochtans ook uitstekend 

waren. Bovendien zorgde het massatoerisme er ook voor dat de langlaufsporen en dikwijls ook de natuur 

beschadigd werden door onopmerkzame wandelaars. 

http://www.eastbelgium.com/
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Informatie bij de persmededeling: De enquête werd telefonisch afgenomen bij de 19 

wintersportpartnerbedrijven van het TAO en is een momentopname van de actuele situatie. De opgegeven 

aantallen zijn dus geen officiële data. Aan het einde van de wintersportperiode volgt een aansluitende 

enquête met verdere gedetailleerde informatie, die ook aan de pers zal meegedeeld worden. 
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