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Goed nieuws: het hurktoilet is op zijn retour! De Kampioen constateerde 
afgelopen zomer meer positieve ontwikkelingen op rustplaatsen langs de 

Franse snelwegen, maar de voetgangersveiligheid moet echt beter. 
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kampioentest 

H artje hoogseizoen bezocht de 
Kampioen vorig jaar 40 rust-
plaatsen langs de drie populair-

ste vakantieroutes richting Bretagne, 
Bordeaux en de Middellandse Zee. Wat 
viel ons op?

Over het algemeen beschikken de aires over 

genoeg parkeerplekken, zelfs in de drukke 

zomermaanden. De meeste rustplaatsen zijn 

zo groot, dat je de parkeerplaatsen achterin 

niet eens ziet. Rij bij drukte daarom altijd even 

door naar achteren!

Het gevreesde hurktoilet is duidelijk op zijn 

retour; we troffen ze slechts nog op vier locaties 

aan. Meer dan de helft van de bezochte aires 

heeft keurige sanitaire voorzieningen en ze zijn 

nog gratis ook; alleen voor een douche moet je 

soms betalen. Wil je als man een pot met een 

wc-bril, dan kun je beter in het horecagedeelte 

naar het toilet gaan. De herenwc’s bij het 

pompstation moeten het vaak zonder bril stellen. 

een aantal rustplaatsen heeft ook sanitaire 

voorzieningen op het buitenterrein. Hoewel die 

niet allemaal even netjes waren, kwamen we 

geregeld schoonmaakteams tegen.

Oppassen
Wees voorzichtig wanneer je je auto verlaat: we 

zagen slecht aangegeven voetpaden (Aire de 

Chatellerault-Usseau, Aire de Macon saint-

Albain), obstakels op de voetpaden (Aire de la 

Ferté), voetgangers tussen het vrachtverkeer 

(Aire de Tours Val de Loire), onveilige oversteek-

plaatsen (Aire de Bosgouet sud, Aire Assevillers 

est) en hoge stoepranden waar je je nek over 

kunt breken (Aire de Narbonne Vinassan Nord).

Tafels en stoelen vind je maar weinig en de 

exemplaren die je aantreft, zijn vaak in slechte 

staat. Maar je kunt nog beter op een afge-

bladderd houten bankje zitten dan op de 

grond; bij geen enkele rustplaats troffen we 

een afgescheiden uitlaatplaats voor honden 

aan. Meereizende huisdieren moeten dus op 

dezelfde plek poepen waar jij picknickt... 

Dankzij de vele vuilnisbakken zie je dan wel 

weer weinig zwerfvuil.

Het aanbod in de tankstationwinkels heeft ons 

positief verrast: kleding, wijn, streekproducten 

en zelfs een complete collectie klassieke 

autominiaturen maakten deel uit van het soms 

uitgebreide assortiment. Alleen babyvoedsel is 

soms moeilijk te krijgen. Wifi staat nog in de 

kinderschoenen, maar er bestaan wel degelijk 

rustplaatsen waar je - gratis! - je Facebook-

pagina kunt bijwerken (Aire de Tours Val de 

Loire, Aire de Blois-Villerbon, Aire Assevillers 

Ouest). Aire de Poitou Charentes Nord beschikt 

over heuse animatieteams om de kinderen bezig 

te houden. Helaas zijn ze vooralsnog alleen in 

het weekend actief. en sommige restaurants 

bleken ’s ochtends nog gesloten. De openings-

tijden worden lang niet altijd weergegeven.

Rij maar door
Rij je over de A10 richting Bordeaux, plan dan 

zeker een stop bij Aire de Poitou Charentes 

Nord in Aiffres. een uitgebreide rustplaats met 

ruime parkeerplaatsen, allerlei ontspannings-

mogelijkheden, schoon sanitair en een winkel 

als een supermarkt. Op de terugweg kun je er 

trouwens ook terecht, want de rustplaats deelt 

zijn voorzieningen met de Aire de Poitou 

Charentes sud. 

een goed idee, want op hetzelfde traject vind je 

de slechtste rustplaats die we tegenkwamen: 

Aire d’Havrincourt langs de A2 in Hermies. De 

rustplaats is te klein, wc’s zijn vies, banken en 

tafels ontbreken en er ligt overal zwerfvuil.

Conclusie
Franse rustplaatsen hadden jarenlang een 

slechte naam, maar op basis van onze steek-

proef in de zomer van 2012 kunnen we goed 

nieuws melden. De aires zijn over het algemeen 

schoon, inclusief het sanitair, en je kunt er 

inmiddels ook voor een boodschap of het 

binnenhalen van je e-mail terecht. De staat van 

de aanwezige tafels en stoelen is een aan-

dachtspunt, maar de beperkte voetgangers-

veiligheid moet als eerste worden aangepakt. 

Want veilig van je auto naar het toilet of een 

picknickplek kunnen lopen, geeft pas écht rust. 

Alle testresultaten vind je ook op kampioen.nl. 
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stop bij de 
Aire de Poitou 
Charentes 
Nord in Aiffres’
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De rustplaatsen

aire de maucomble, 
bosc-mesnil, a28 (heen)
‘Caravans parkeren bij vrachtwagens, 
diverse bankjes kapot’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ***

Winkel  **

Tanken   ***

sanitair   ***

Totaal   ***

aire nord de beuzeville, 
beuzeville, a13 (heen)

‘Gezellige verschoningsruimte baby’s, 
publieksruimtes in goede conditie’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ***

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ***

Totaal   ****

aire de la vallée de la vire 
Gouvets, Gouvets, a84 (heen 
en teruG)
‘Mooie parkeerplaats, wel vieze toiletten, 
openingstijden restaurants ontbreken’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ***

Horeca   ***

Winkel  **

Tanken   ***

sanitair   **

Totaal   ***

aire du mont saint-michel, 
saint-aubin-de-terreGatte, 

a84 (heen en teruG)
‘Fantastisch speelgebied voor kinderen, 
uitgebreid restaurant’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ****

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de bosGouet sud, bosGouet, 
a13 (teruG)
‘Gevaarlijke oversteekplaatsen, vieze, 
stinkende toiletten’
Parkeren  **

Voorzieningen  **

Horeca   ***

Winkel  ****

Tanken   ****

sanitair   **

Totaal   ***

aire de bosc-mesnil, 
bosc-mesnil, a29 (teruG)
‘Horeca wegens verbouwing gesloten, 
sauna-temperaturen’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   gesloten

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   **

Totaal   ***

route 1: naar bretaGnefijnste franse
stopplaatsen

De herenwc’s 
hebben vaak 
geen toiletbril
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route 2: naar bordeaux
De rustplaatsen

aire de la sentinelle ouest, 
la sentinelle, a2 (heen)
‘Deel parkeerplaatsen alleen bereikbaar 
na tanken, weinig voorzieningen’
Parkeren  ****

Voorzieningen  *

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ***

aire assevillers ouest, 
assevillers, a1 (heen)
‘Aparte parkeerplaatsen voor caravans, 
pinnen aan de pomp’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   *****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de ressons ouest, 
ressons-sur-matz, a1 (heen)

‘Gecompliceerde bewegwijzering, leuke 
speelhoek in restaurant’
Parkeren  *****

Voorzieningen  ****

Horeca   *****

Winkel  **

Tanken   ***

sanitair   ****

Totaal   ****

aire d’orléans saran, Gidy, 
a10 (heen)
‘Verzorgde indruk, wifi aan andere zijde 
loopbrug’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de blois-villerbon, 
villerbon, a10 (heen)
‘Springkussen en animatie, bankjes zijn 
aan opknapbeurt toe’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de chatellerault-antran, 
antran, a10 (heen)
‘Betrekkelijk weinig voorzieningen, wc’s 
ruiken niet fris’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  **

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de poitou charentes 
nord, aiffres, a10 (heen)

‘Zeer ruim opgezet, frisse toiletten’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ****

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   *****

sanitair   *****

Totaal   ****

aire de sauGon ouest, 
sauGon, a10 (heen)
‘Diverse picknickmogelijkheden, aparte 
wifi-ruimte bij winkel’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ****

Horeca   ***

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de sauGon est, sauGon, 
a10 (teruG)

‘Vrolijke wastafels met verse bloemen, 
buitenvoorzieningen schoon’
Parkeren  *****

Voorzieningen  ***

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de poitou charentes 
sud, aiffres, a10 (teruG)

‘Mooi schoon en fris, winkel lijkt wel een 
supermarkt’
Parkeren  *****

Voorzieningen  ****

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   *****

Totaal   ****

aire de poitiers-chincé, 
Jaunay-clan, a10 (teruG)
‘Gevaarlijke betonnen randen bij opkomen 
terrein, schoon sanitair’
Parkeren  **

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   *****

Totaal   ***

aire de chatellerault-usseau, 
antran, a10 (teruG)
‘Gevaarlijke afrit, onveilige wandelpaden’
Parkeren  **

Voorzieningen  **

Horeca   **

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ***

aire de tours val de loire, 
monnaie, a10 (teruG)
‘Nauwelijks voetpaden, snelle wifi’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de ressons est, 
ressons-sur-matz, a1 (teruG)
‘Luchtkussen voor de kids, vieze toiletten’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire assevillers est,  
assevillers, a1 (teruG)
‘Onveilige oversteekplaatsen,  
horeca schoolvoorbeeld van hoe  
het moet en kan’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   *****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ***

Totaal   ****

aire d’havrincourt, 
hermies, a2 (teruG)
‘Te klein, veel zwerfafval’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   **

Winkel  **

Tanken   ***

sanitair   **

Totaal   **

Door de vele 
vuilnisbakken  
zie je weinig 
zwerfvuil
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De rustplaatsen

aire de l’obrion, loisy, a31 (heen)
‘Te klein, oud sanitair’
Parkeren  **

Voorzieningen  *

Horeca   ***

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ***

Totaal   **
 

aire de lorraine 
sandaucourt la trelle, 

sandaucourt, a31 (heen)
‘Kindvriendelijk, schoon en verzorgd’
Parkeren  *****

Voorzieningen  ****

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de lanGres perroGney, per-
roGney-les-fontaines, a31 (heen)
‘Oogt vies en onverzorgd, Nederlandse 
kranten te koop’
Parkeren  *****

Voorzieningen  ***

Horeca   ***

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ***

Totaal   ****

aire de la ferté, saint-ambreuil, 
a6 (heen)
‘Grote keien op de voetpaden, geen 
voorzieningen voor campers en caravans’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ***

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ***

Totaal   ***

aire de macon saint-albain, 
saint-albain, a6 (heen)

‘Grote keuze in restaurants, hoek met 
spelcomputers’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ****

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de pont-de-l’isère, 
pont-de-l’isère, a7 (heen)
‘Hurktoiletten, voorzieningen kunnen lik 
verf gebruiken’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ***

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****
 

aire de nimes marGuerittes 
nord, marGuerittes, a9 (heen)
‘Gevaarlijke situaties voor voetgangers, 
smerige toiletten’
Parkeren  ***

Voorzieningen  **

Horeca   ***

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   **

Totaal   **

aire de narbonne vinassan 
nord, vinassan, a9 (heen)
‘Hoge drempels, hurktoiletten’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de narbonne vinassan 
sud, vinassan, a9 (teruG)

‘Ruim aangelegd, veel schaduw onder de 
bomen’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ****

Horeca   *****

Winkel  ****

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de montpellier fabreGues 
sud, fabreGues, a9 (teruG)
‘Rotsen enige zitgelegenheid, toiletten erg 
vies’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ***

Totaal   ****

aire de portes-les-valence est, 
portes-les-valence, a7 (teruG)
‘Langdurige verbouwing tankstation, 
picknicktafels in slechte staat’
Parkeren  ****

Voorzieningen  ***

Horeca   ***

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ***

Totaal   ****

aire de la lattitude 45, 
pont-de-l’isère, a7 (teruG)
‘Veilig voor voetgangers, veel picknick-
mogelijkheden’
Parkeren  *****

Voorzieningen  ***

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ***

Totaal   ****

aire de taponas, taponas, 
a6 (teruG)

‘Veel ruimte voor caravans’ 
Parkeren  *****

Voorzieningen  ***

Horeca   ****

Winkel  ****

Tanken   *****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire de beaune-merceuil, 
merceuil, a6 (teruG)
‘Mooi rustgebied in bos, ongezellige 
babyruimte’
Parkeren  *****

Voorzieningen  ****

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   ****

sanitair   ****

Totaal   ****

aire lanGres noidant, perroG-
ney-les-fontaines, a31 (teruG)
‘Weinig parkeerplaatsen, veel hinder van 
het in aanbouw zijnde tankstation’
Parkeren  ***

Voorzieningen  **

Horeca   ****

Winkel  ***

Tanken   **

sanitair   ****

Totaal   ***

aire de loisy, loisy, a31 (teruG)
‘Weinig parkeerruimte voor caravans’
Parkeren  ****

Voorzieningen  **

Horeca   ***

Winkel  ***

Tanken   **

sanitair   ****

Totaal   ***

route 3: naar de middellandse zee
kampioentest 
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