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Landgraaf Zuid-Limburg
Hoe snel ben je er?
Voor Snowworld Landgraaf hoef je Nederland niet eens uit. Net vóór de grens met Duits-
land, tussen Heerlen en Kerkrade, ligt het grootste indoor wintersportresort van Europa. 
Afstand vanaf Utrecht is ongeveer 185 kilometer; dat is een kleine twee uur rijden. Maar 
ook met het openbaar vervoer is Snowworld goed te bereiken: neem vanaf station Heerlen 
buslijn 25 en je wordt voor de deur afgezet. 2e klas treinkaartje Utrecht – Heerlen kost  
€ 21,40. Er is trouwens nog een vestiging van Snowworld in Nederland. In Zoetermeer 
staat ook een indoor skihal.

Hoe is de sneeuw?
Ja, die is nep. Natuurlijk. Maar daar merk je tegenwoordig helemaal niks meer van. De 
temperatuur in de hal wordt constant op -5° Celsius gehouden voor een optimale sneeuw-
conditie. Bovendien; werken alle skigebieden in Europa inmiddels niet met sneeuwkanon-
nen en een flinke dosis kunstsneeuw voor het geval dat? De skihal in Landgraaf heeft vijf 
pistes, zeven skiliften waaronder zelfs een zespersoons stoeltjeslift. Er is een aparte piste 
voor de absolute beginners, een deel voor de meer ervaren skiërs en er is een wedstrijdpiste 
waar officiële FIS World Cup wedstrijden gehouden worden. Door het jaar heen trainen  

er geregeld verschillende nationale skiteams. Ook is er het grootste indoor 
funpark ter wereld. Enkele ingrediënten: een Big Jump, Kinck rail, Wall ride 
en de Donkey Dick. Wat kost het?
Je kunt bij Snowworld verschillende arrangementen boeken. Het begint bij 
een uurtje skiën of snowboarden. Daarvoor betaal je € 19,95. Een skipas voor 
8 uur kost je € 39,95. Voor € 12,50 huur je er ski’s of snowboard en schoe-
nen bij (€10,- voor één of twee uur). Geen skikleding? Ook die kun je ter 
plekke huren: € 12,50 voor een skipak en € 2,50 voor een helm. Naast toe-
gang en materiaal kun je ook ski- of snowboardles krijgen. Er zijn verschillen-
de tarieven en soorten lessen, kijk daarvoor op www.snowworld.com.
Naast de skihal staat het Snowworld Hotel. Je kunt dus ook langer dan een 
dag skiën of snowboarden. Overnachting, ontbijt en een skipas voor vier uur 
boek je vanaf € 67,50 per persoon.

En de après-ski?
Ook daar is aan gedacht in Landgraaf. Niet alleen word je al ontvangen  
met een vrolijk, Oostenrijks jodeldeuntje, alle horeca is er op gebrand je een 
wintersportgevoel mee te geven. Daar zit uiteraard wat gradatie in; het zelf-
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Je hoeft niet altijd ver weg voor skiplezier.  

Ook dicht bij huis vind je genoeg winterpret.  

Voor een uurtje, dagje of een winterport shortbreak. 

SKI zet er drie op een rij: het Sauerland en  

de Harz in Duitsland, en ons eigen Landgraaf. 

bedieningsrestaurant deed ons vooral denken aan een Duits wegrestaurant. 
Maar á la carte eten of fonduen kan prima in een van de andere restaurants. 
Cafés zijn ook in Tiroler of Zwitserse stijl. Er is een Bierstube, een Alphorn-
bar en de Vossenberghütte staat zelfs midden op een van de pistes. Goed, een 
terras op een zonnige bergtop is het niet, maar sluit je ogen en je hebt het 
berggevoel zo te pakken. 

Wat kun je er nog meer doen? 
Genoeg. Er is een fitness-, wellness- en beatycentrum. Op de Wilhelminaberg 
is ook nog een Outdoorpark, met het grootste klimpark van Europa. Ga je 
bijvoorbeeld een weekend, dan is een dagje shoppen een prima mogelijkheid. 
Maastricht, Aachen en zelfs Luik liggen vlakbij. Met overal in december: 
kerstmarkten.

Sauerland: Winterberg en Willingen
Hoe snel ben je er?
De twee belangrijkste plaatsen in het Duitse Sauerland zijn Winterberg en 
Willingen. De eerste, Winterberg, ligt op zo’n 250 kilometer van Arnhem; 

Tekst: Bas van Oort | Fotografie: Bas van Oort en Duits Verkeersbureau



nog geen drie uur rijden. Willingen ligt zo’n kilometer of twintig hoger, ook 
daar ben je in een zucht. Denk er wel aan dat winterbanden verplicht zijn in 
Duitsland. Ook per trein is Winterberg te bereiken, maar dan doe je er wel 
wat langer over. Met een overstap in Oberhausen en Dortmund duurt de reis 
ruim vijf uur. Voor meer informatie, prijzen en reistijden: www.db.de 

Hoe is de sneeuw?
Waar je in een skihal sowieso op kunstsneeuw naar beneden roetsjt, combi-
neren ze in het Sauerland het beste van twee werelden. Valt er ’s nachts verse 
sneeuw, dan ski of snowboard je de volgende ochtend op perfect geprepareer-
de pistes naar beneden, en kun je zelfs af en toe off-piste door het gebied. 
Zijn de condities allemaal wat minder, dan staan er meer dan genoeg sneeuw-
kanonnen klaar om de boel een beetje bij te werken. ‘Onze kunstsneeuw is 
zelfs zo goed dat we een deel verkopen aan skigebieden in het buitenland, of 
indoor hallen’, zegt Jörg Wilke, Geschäftsführer van de Ettelsberg-Seilbahn in 
Willingen. Door die aanwezigheid van sneeuwkanonnen loopt het skiseizoen 
vergelijkbaar met de hoger gelegen gebieden in Oostenrijk, Zwitserland en 
Frankrijk; van december tot maart kun je er prima terecht. Met meer dan  
90 kilometer aan afdalingen, 150 skiliften, 69 skiverhuurbedrijven en  
40 skischolen is het Sauerland een serieus alternatief voor de Alpen.

Wat kost het?
Elk skigebied in het Sauerland heeft zijn eigen prijzen, variërend van kaarten 
voor een paar uur tot skipassen voor een paar dagen. Maar, om alles wat mak-
kelijker en overzichtelijker te maken is de Wintersport-Arena CARD be-
dacht. Deze skipas is geldig in een groot deel van het Sauerland. Naast de 
skigebieden van Winterberg en Willingen kun je met deze pas ook terecht  
in Neuastenberg, Altastenberg, Züschen, Sahnehang en Hunau. Dan heb je 
toegang tot 61 skiliften en 62 kilometer aan piste. Een Wintersport-Arena 

CARD voor drie dagen koop je voor € 58,- (€ 39,- voor kinderen tot 15 jaar, 
kinderen tot 5 jaar gratis). Voor meer prijzen en informatie, kijk op:  
www.wintersport-arena.de

En de après-ski?
In heel Sauerland heb je een uitgebreide mix van kleine cafétjes, Bierstuben 
aan de piste en grotere kroegen en discotheken waar je ’s avonds uit je dak 
kunt gaan. Winterberg en Willingen zijn de meest commerciële gebieden, 
daar is de feestcultuur wat meer ontwikkeld dan in de dorpjes eromheen. Ben 
je in Willingen, loop dan vooral even binnen bij Siggi, een begrip in de regio. 
In zijn Siggis Hütte, bovenaan de gondellift, is het altijd feest. Specialiteit van 
het huis: een pul erwtensoep met bockworst en Siggi’s Feuerwasser. En als je 
gelukt hebt speelt hij nog een deuntje op zijn zelfgemaakte trompet.

Wat kun je er nog meer doen?
Teveel om allemaal te noemen. Nachtskiën, rodelen, schaatsen; voor vermaak 
wordt gezorgd. Spectaculair is de Mühlenkopfschans in Willingen, waar elk 

jaar de FIS World Cup schansspringen wordt gehouden. Met plek voor meer 
dan 35.000 toeschouwers.

Harz
Hoe snel ben je er?
Iets verder en een stukje hoger dan het Sauerland ligt de Harz. Het noorde-
lijkste middelgebergte van Duitsland, op zo’n 350 kilometer van de Neder-
landse grens Vanaf Enschede is het minder dan vier uur rijden. Hoogste punt 
van het gebied is de berg Brocken, die met 1142 meter hoogte midden in het 
Nationaal Park Harz ligt. Daar kun je per stoomtrein komen, met de Broc-
kenbahn.

Hoe is de sneeuw?
Hoewel de sneeuwzekerheid in de winter in de Harz wat hoger ligt dan bij-
voorbeeld in het Sauerland, stelt het skiën in deze regio eigenlijk niet zo heel 
veel voor. Als je de verschillende gebieden bij elkaar optelt, kom je nog niet 
aan de dertig kilometer piste. Toch kun je in de bekendste wintersportplaat-
sen van de regio, Braunlage, HohegeiB en Wurmberg voor een dag of een 
weekend prima uit de voeten, met name omdat het gebied erg rustig is. De 
afdalingen zijn goed geprepareerd en in het gebied zijn genoeg sneeuwkanon-
nen aanwezig. Op de top van de Brocken ligt meer dan 170 dagen per jaar 
sneeuw, bergdorpen genoeg die daar zó voor zouden tekenen.

Wat kost het?
Voordeel van een gebied dat niet zo groot én erg rustig is: de prijzen vallen 
ook reuze mee. Voor een dagkaart voor het skigebied van Braunlage betaal je 
€ 26,-. In Sankt Andreasberg kost eenzelfde kaart € 21,- en in HohegeiB kost 
een skipas voor één dag zelfs maar € 16,-. Minder handig is dat er in de Harz 
(nog) geen skipas voor het hele gebied is. Bij elk dorp koop je een losse ski-

pas. Om te voorkomen dat je na een paar keer dezelfde afdalingen uitgeskied 
bent, zijn er ook skipassen voor een paar uur of een bepaald aantal keer met 
de lift. Dan kun je meerdere skigebieden combineren op één dag.

En de après-ski?
Naar de Harz kom je voor de rust. Het hele jaar door lijkt dit gebied een 
 onontdekt stukje Duitsland. Alleen in de kerstvakantie puilen de hotels en 
restaurants uit; dan zijn er veel Duitsers die een weekend of week vakantie 
vieren. In de après-ski zie je dat terug. Voor wie er echt een feestje van wil 
maken, zijn er wat mogelijkheden in bijvoorbeeld Braunlage, met name in 
het weekend. Maar de feestcultuur van Winterberg en Willingen is in de 
Harz ver weg.

Wat kun je er nog meer doen?
Zoals in alle Duitse wintersportgebieden ontbreekt het ook in de Harz niet 
aan mogelijkheden voor winterpret. Er is een skischans, de Brockenweg-
schanzen, waar met enige regelmaat wedstrijden worden gehouden. In Braun-
lage staat een ijsstadion en je kunt er rodelen en sneeuwschoenwandelen. 
Maar waar de regio bovenal geschikt voor is: langlaufen. Er ligt een netwerk 
van meer dan 500 kilometer aan loipes, geschikt voor zowel beginners als 
 gevorderden en verspreid over de hele regio.2x slapen

Zowel in Winterberg als Willingen zijn er hotels en appartementen in overvloed. 
Maar, in het hoogseizoen zit alles doorgaans snel vol, reserveer dus tijdig.  
Wij sliepen in Winterberg in Avital Resort Winterberg. Een prima hotel met 
wellness, 2pk va. €  83,- p.p. Voor meer informatie: www.avital-resort.com
In Willingen sliepen we in Hotel Hochsauerland 2010, niet ver van het 
 beginpunt van de gondellift. Ook in dit hotel zit wellness inbegrepen, 2pk  
va. € 64,- pp. Meer info: www.hochsauerland2010.de

Slapen
Wij sliepen uitstekend in Relexa Hotel Harz-Wald in Braunlage.  
Voor prijzen en informatie, kijk op www.relexa-hotel-braunlage.de


