
onderzoek - stopplaatsen

onderzoek

en wat ouder Nederlands echt-

paar. Ze zitten in klapstoeltjes 

op de Aire de l’Obrion nabij 

het Noord-Franse Nancy. Hun 

camper staat nog geen 30 meter 

van de snelweg, ingeklemd tussen twee 

vrachtwagens. Onder het ‘genot’ van luid 

snelweggeraas eten ze een broodje; hun 

hond scharrelt tussen het zwerfvuil op 

een postzegeltje gras. Jammer, want als ze 

40 km waren doorgereden hadden ze een 

grote, rustige ‘Aire’ gevonden vlak bij Toul. 

Met flink wat groen voor de hond, comfor-

tabele picknickbankjes buiten gehoors-

afstand van de snelweg en genoeg plek 

voor de camper. Zónder vrachtwagens 

rondom. 

zeven landen 
Duidelijk: de verschillen tussen de stations 

zijn groot. Heel groot. Het verschil tussen 

een fijne en belabberde stopplek zit vaak 

in simpele dingen. Zoals de afstand tot de 

snelweg, de hoeveelheid zwerfvuil, vol-

doende zitgelegenheid, onderhoud van het 

groen, een aangenaam uitzicht. Ook mooi 

meegenomen zijn een goed gesorteerde 

winkel, schone toiletten en een fijn restau-

rant. In totaal onderzochten we 127 tank-

stations in België, Luxemburg, Duitsland, 

Frankrijk, Spanje, Italië en Zwitserland 

aan twee populaire vakantieroutes: de 

Route du Soleil en de ‘Linksrheinische’ via 

Zwitserland naar Milaan. Voor vertrek 

kregen we inbreng van ANWB-leden: 

zij vertelden ons wat ze het belangrijkst 

vinden bij een goede stopplek. Schone 

toiletten, een rustige omgeving, redelijke 

brandstofprijzen en voldoende parkeer-

ruimte werden vaak genoemd.

Weinig vermaak
Veel mensen combineren een volle tank 

het liefst met ontspanning, drankje en 

toiletbezoek. Vandaar dat we alleen 

Niemand ontkomt aan een stop op weg naar het 
zuiden. Om de tank te vullen, naar het toilet te gaan 
of gewoon even te ontspannen. Liefst alle drie. De 
Kampioen bezocht 127 stopplaatsen in 7 landen. 
Waar stop je het fijnst en welke stations kun je het 
best rechts laten liggen? 

127 stopplaatsen langs 
snelWegen in 7 landen
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Momentopname 
alle stations werden mimimaal één keer 
bezocht. desondanks is het onderzoek geba-
seerd op een momentopname: natuurlijk zijn 
bijv. hygiëne van toiletten, volle parkeerplaat-
sen en aanwezigheid van zwerfvuil ook af-
hankelijk van tijdstip en drukte. plan je reis op 
rustige dagen (buiten de drukke weekenden in 
de vakanties) om de grootste kans te maken 
op prettige stops. 
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 stopplaatsen mét tankstation onderzoch-

ten. Deze hebben doorgaans ook veel bete-

re voorzieningen dan rustplaatsen zonder 

pomp. In Duitsland stopten we ook bij 

zogenaamde Autohöfe. Dit zijn grotere sta-

tions – vaak met eetgelegenheid – vlak bij 

een afrit. Het goede nieuws is dat je bij zo’n 

Autohof vaak 20 cent per liter goedkoper 

tankt dan langs de Autobahn. Het slechte 

nieuws is dat je er nog minder vermaak 

vindt dan aan de snelweg zelf. Er is vooral 

gebrek aan groen en (picknick-)bankjes. 

Wel vind je er vaak redelijke  restaurants 

en winkels. 

Waar is de bril?  
Grote ergernis onder ANWB-leden: vieze 

toiletten. Gelukkig is de kans op een scho-

ne pot steeds groter. Betaaltoiletten vind je 

nu overal, met uitzondering van Frankrijk 

en Italië. Alleen bij enkele Autohöfe in 

Duitsland kregen we nog een ouderwetse 

‘sleutel aan blok hout’ voor een toilet aan 

de buitenkant. Zodra je in Frankrijk bent, 

heb je geluk als je een toilet vindt mét 

 wc-bril. (Lichtpuntje: hurktoiletten 

rattengif 
Er zijn meer verschillen per land. In 

Luxemburg tank je het goedkoopst, maar 

kun je door de grote drukte vaak amper 

een parkeerplek vinden én ruimte voor 

ontspanning is er vrijwel niet. Snel door-

rijden dus, tenzij je nog wat taxfree in wilt 

slaan in de uitstekende winkels. De fijnste 

stops vonden we in Frankrijk (vooral ten 

zuiden van Lyon) en Zwitserland. Met veel 

groen, weinig zwerfvuil, ontspannings-

mogelijkheden (soms zelfs een klimmuur) 

en voldoende parkeerruimte. De meeste 

stops in Italië en België waren minder 

aangenaam. Ook veel  Duitse Raststätten 

vallen tegen, vooral door verwaarloosd 

groen, kleine, volle parkeerplaatsen en 

zwerfvuil. Zebrapaden tussen verschillen-

de delen van een station ontbreken vaak, 

wat de veiligheid niet ten goede komt. Bij 

enkele Duitse Raststätten lag zelfs ratten-

gif in het gras...  

Beach club 
Bijna overal kun je gebruikmaken van 

gratis wifi en vooral veel Franse stations 

bieden stopcontacten voor je elektronica. 

Wel jammer: slechts weinig stations doen 

hun best om zich te onderscheiden. Slechts 

UitgeBreide 
kaarten 
online! 
Op onze website kun je kaarten 
downloaden van beide routes met 
daarop uitgebreide informatie over 
elk bezocht station. Dat zijn kaar-
ten van de Route du Soleil (Breda 
> Brussel > Luxemburg > Lyon > 
Montpellier > Spaanse grens) en 
de Linksrheinische Autobahn tot 
Milaan (Venlo > Koblenz > Karlsruhe 
> Basel > Gotthardtunnel > Milaan). 
Deze kaarten kun je op telefoon of 
tablet zetten óf  gewoon uitprinten. 
Zie: anwb.nl/snelwegstations  

Hiernaast staan de gemiddelde brandstof-
prijzen per land van de bezochte tank-
stations: in duitsland uitgesplitst voor 
snelweg  en ‘autohöfe’. in spanje en italië 
werden relatief weinig stations bezocht. in 
België en luxemburg zijn de prijzen bij elk 
snelwegstation gelijk. Voor nederland zijn 
de prijzen gebaseerd op 20 tankstations 
aan snelwegen richting duitsland en Bel-
gië.* In Frankrijk is alleen E10 verkrijgbaar 
langs de snelweg, zie ook pagina 36.

prijzen aan de pomp Land Euro 95 Diesel

Luxemburg  1,18  1,04

Spanje 1,36 1,31

Duitsland (Autohof) 1,49 1,30

België 1,48 1,42

Frankrijk 1,60* 1,54

Duitsland (snelweg) 1,65 1,50

Zwitserland 1,57 1,62

Nederland  1,77 1,46

Italië 1,76  1,63

kwamen we bijna nergens meer tegen.) 

Bovendien zijn die niet-betaalde Franse 

en ook Italiaanse toiletten gemiddeld een 

stuk smeriger. Anderzijds geeft het trek-

ken van je portemonnee geen garanties. 

Bij enkele stations in België en Luxemburg 

waren zelfs de betaaltoiletten nog vies. In 

Duitsland en Zwitserland zijn de (betaalde) 

toiletten het schoonst. Andere vuistregel:

hoe meer toiletten, hoe beter.

 Goedkoopste    Duurste

119 
van de 

127 
bezochte 

stopplaatsen 
bieden 

gratis wifi

duurste en goedkoopste 
liters 
Duurste benzine € 1,97 (lario-est, italië)
Duurste diesel € 1,88 (lario-est, italië) 
Goedkoopste benzine € 1,18 luxemburg  
(gelijke prijzen alle stations)
Goedkoopste diesel: € 1,04 luxemburg  
(gelijke prijzen alle stations)
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Hoe beoordeeld? 
elk station controleerden we op een flink aantal punten: sanitair, parkeerplaatsen, winkel, res-
taurants, ontspanningsopties, brandstofprijzen etc.. zo krijgt elke stopplaats deelbeoordelingen 
én een eindbeoordeling. die vind je voor alle stops op de detailkaarten, gratis te downloaden 
op anwb.nl/snelwegstations. ze vermelden ook de faciliteiten per station (o.m. laadpalen, 
speeltuin en picknickbankjes) én je kunt er geld mee besparen: elk station krijgt een score voor 
prijsniveau van diesel en benzine. Hoe hoger die score, hoe lager de literprijs. in de toekomst wil 
de anWB meer stations beoordelen. routesuggesties? Mail ze naar testen@anwb.nl. 

enkele stops springen eruit in positieve 

zin. Zo heeft Malhberg-Ost, nabij het Duit-

se Freiburg, een strandthema, inclusief 

‘beach club’ op een terras boven een mooi 

bosmeertje. In Noord-Frankrijk heeft 

 Sandaucourt (richting zuid, verbonden 

met overzijde via loopbrug) een speels Na-

poleon-thema met houten soldaten, speel-

kanonnen en levensgrote tekeningen. En-

kele Zwitserse stations bieden de mooiste 

vorm van vermaak. Aan de ‘achterkant’ 

van Gotthard-West, San Gottardo Stalvre-

do, Bellinzona Sud en Luzern-Neuenkirch 

kun je je benen strekken langs berg beken, 

meertjes en/of door alpenweiden. 

laadpalen 
Camperaars en caravanrijders hebben het 

lastig op drukke momenten. Als er al ‘spe-

ciale’ parkeervakken voor hen zijn, dan 

worden die zeker ’s avonds vaak ‘geleend’ 

door vrachtwagens. Bij de betere stations 

hebben vrachtwagens en personenauto’s 

geheel gescheiden delen: dat zie je vooral 

in Frankrijk. Soms zie je een echte par-

keerplaats voor caravans en campers, 

afgesloten voor ander verkeer en voorzien 

van picknicktafels. Bezitters van elektri-

sche auto’s kunnen vooral op de Franse 

route knap zenuwachtig worden. Nog lang 

niet alle stations op deze route hebben een 

laadpaal. Als ze al een laadpaal hebben, 

dan is het er doorgaans slechts eentje. Ook 

in Duitsland en Zwitserland vind je vaak 

maar één laadpaal per station.

Conclusie 
Bij het merendeel van de stations kun je 

terecht voor een redelijke stop. Een flink 

aantal afraders is er ook. Daar sta je in het 

lawaai, tussen de troep, is de brandstof pe-

perduur, zijn de toiletten goor, kun je am-

per parkeren of een combinatie daarvan. 

Slechtste van allemaal is Lario Est (A9, vlak 

bij Milaan) in Italië. Een klein station met 

belachelijk dure brandstof, luid snelwegge-

raas, rommelige winkel, bijzonder weinig 

parkeerplekken en nul ontspanningsmo-

gelijkheden. Echte toppers zijn zeldzaam: 

bij slechts 27 van de 127 maak je een écht 

aangename stop. Mooiste station is Villa-

ge Catalan in Zuid-Frankrijk: een ruime, 

schone en mooie Aire in de vorm van een 

Catalaans ‘dorpje,’ compleet met olijfboom-

gaarden en een geinige speeldouche om af 

te koelen van de zomerhitte.  

61 
van de 

127 
stopplaatsen 
hebben een 

speelplek 
voor 

kinderen

Wat kost een kopje koffie?
italië € 1,60 
frankrijk € 2,05
duitsland € 2,05 (autohof)/€ 3,15 (snelweg) 
België € 2,20
luxemburg € 2,30 
zwitserland € 3,35 
Gemiddelde prijzen van de bezochte stops
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