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Kort na de Tweede Wereldoorlog was het dal van Saint Martin
de Belleville ten dode opgeschreven. De armoedige bevolking
ontvluchtte het. Toen kochten ineens stedelingen de grond op.

DAL GERED! OF VERNIELD?
H
et museumpje van
Saint Martin de Belleville - het dorp waar
vroeger de weg eindigde - schildert de intense armoede van de
boeren in de Savoie die op ruim
1400 meter hoogte koeien en
geiten hielden. In de winter deelden boeren de kleine woon- annex
slaapkamer met het vee. Voor de
warmte.
Pakweg duizend inwoners had
het dal na de Tweede Wereldoorlog. Eind negentiende eeuw waren
dat er nog ruim drieduizend. Saint
Martin was achtergebleven gebied,
typerend is dat het dorp pas in
1953 werd aangesloten op de waterleiding en het elektriciteitsnet.
Jongeren ontvluchtten de bergen,
zochten (en vonden) werk in Moûtiers of Albertville.
Begin jaren zestig verschenen
ineens heren in nette pakken in
het gebied waar hyperkrimp heerste. Ze kochten de grond van de
boeren om er een skistation te
bouwen. De boeren hadden er
geen benul van wat dat was. Vaak
wisten ze niet eens dat er zoiets

bestond als skiën, dat van oorsprong uit Scandinavië komt.
Frankrijk kwam na de oorlog tot
de ontdekking dat het een forse
achterstand had op het gebied van
wintersport, in vergelijking met
traditionele sneeuwlanden als
Zwitserland en Oostenrijk. In de
jaren zestig en zeventig liet de
Franse regering in rap tempo
skigebieden en zogeheten resorts
ontwikkelen.
VERBONDEN
Het grootste van alle gebieden wereldwijd - is Les Trois Vallées.
Drie bergdalen, dat van Courchevel, Méribel en het Vallée des
Belleville, zijn met liefst 156 skiliften verbonden. In totaal telt Les
Trois Vallées 600 kilometer piste,
en die zijn ook écht met elkaar
verbonden. Nergens is een skibus
of een wandelingetje nodig
Een van de skistations is Les
Menuires op 1850 meter hoogte.
Geopend in de winter van 19641965. Het station vierde vorige
week zijn vijftigjarig bestaan, ook
al was de officiële opening pas in
1967. Een groepje genodigden
kreeg uitleg over de omstreden

architectuur van Les Menuires, dat
bekendstaat als Betondorp met
kabels. Bijlmer in de sneeuw.
Functioneel tot in het extreme,
zo noemt de plaatselijke VVV de
stijl van de hoogbouw uit de jaren
zestig. Les Menuires, onderdeel
van de gemeente Saint Martin de
Belleville, is de kritiek op de gebouwen zo langzamerhand beu.
,,We hebben meer last van journalisten die dat steeds schrijven, dan
dat we het van onze gasten horen’’, stelde maire André Plaisance
tijdens de persconferentie na
afloop van de spectaculaire lichtshow tijdens de viering van de
halve eeuw.
De Parijse architecten Douillet
en Manneval, verantwoordelijk
voor Les Menuires, hadden haast.
Er was bovendien weinig geld en
de ondergrond was slap, zodat
moest worden geheid. De verleiding was groot om met de bouw
de lucht in te gaan, om de prijs per
appartement te drukken. Zo geschiedde. De hoogbouw paste
vooral ook in de tijdgeest. De jaren
zestig waren de tijd van verandering, van modernisering en van
vrijheid. Les Menuires was daar
een uiting van. De architecten

wilden een uitroepteken in het
landschap zetten.
De skyline van het skidorp
wordt gedomineerd door het
immense hotel Pelvoux, een gebouw met een megalomane Sovjetuitstraling. Het lelijkste gebouw,
Le Solaret, werd in 2004 gesloopt.
Twee jaar later ging Les Clarines
tegen de vlakte, een andere esthetische misdaad in beton. Ze maakten plaats voor kleinere, traditionele chalets met veel hout.
Nog steeds verdient Les Menuires geen schoonheidsprijs, maar
de nieuwere delen ogen vriendelijk en comfortabel is het zeker.
Vanuit elk hotel, appartement of
chalet stap je zo de skipiste op.
Skiën doe je letterlijk tot aan de
deur. Het skigebied zelf is natuurlijk vijf sterren plus. Onmetelijk
groot, hoog (tot 3300 meter),
sneeuwzeker van begin november
tot eind mei en landschappelijk
bijzonder fraai. Al vinden puristen
dat Les Menuires en Val Thorens
het fraaie Vallée des Bellevilles
hebben vernield.
Daarbij is wat te zeggen voor de
opvatting dat het dal dusdanig
imposant is dat de menselijke
activiteiten in het niet vallen. Een
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nieuwe reclame-uiting van Les
Menuires is de kreet WOW! Een
uiting van verbazing, maar de
letters staan ook voor Wide Open
World. Fransen die zich in het
Engels aanprijzen, ook dat is verbazingwekkend.
G-KRACHTEN
Les Menuires profileert zich als de
ideale gezinsbestemming. Grotendeels autovrij en veel kindvriendelijke activiteiten. De Speed Mountain is de spectaculairste: een
soort rodel- annex bobbaan, met
sleetjes die aan een buis over een
rail rollen. Remmen kan maar
hoeft niet, want uit de bocht vliegen kan niet. Wel stel je jezelf aan
G-krachten bloot die je in een
straaljager niet meemaakt.
Skiën in Frankrijk heeft onder
Nederlanders nog altijd de naam
minder gezellig te zijn. In elk geval
stukken minder gezellig dan in
Oostenrijk. Maar ook in Les Menuires is hippe après-ski te vinden
en er zijn verrassend veel goede
(soms ook dure!) restaurants te
vinden. Haute cuisine, ook figuurlijk. De uitschieter zit in Saint

Martin de Belleville, alwaar René
Meilleur met zijn zoon Maxime de
pannen van het dak kookt in restaurant La Bouitte. Onlangs mocht
Meilleur - Frans voor beter - zijn
derde Michelinster in ontvangst
nemen. ‘De reis waard’ heet dat in
de terminologie van Michelin.
Dat geldt in elk geval voor Les
Trois Vallées als totaal. Jaarlijks
trekt het dal van Belleville zo’n
300.000 gasten. Engelsen beslapen de 50.000 gastenbedden het
meest. Nederlanders komen op de
tweede plaats, Belgen zijn derde,
de Duitsers vierde. Als vijfde:
Russen. Deze komen dit seizoen
minder, zo horen we bij de VVV,
vanwege de ingestorte roebel.
Vele duizenden mensen vinden
in het seizoen werk in de toeristenindustrie, als skileraar, horecamedewerker, winkelbediende of
bouwvakker. Les Menuires en ook
Val Thorens breiden nog steeds
uit, met lieflijke chalets. Voor een
deel kunnen die ook gecatered
worden gehuurd. Voor nog geen
200 euro per persoon bovenop de
huurprijs wordt er de hele week
exquise voor je gekookt.

