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Nu de mussen in Parijs weer van het dak vallen van de
hitte, kunnen bewoners en bezoekers van de stad
verkoeling zoeken op het stadsstrand langs de Seine. Een
vleugje Rivièra met een scheutje Leidseplein in het hart
van de lichtstad.
Paris Plage, aan de rechteroever van de Seine tussen de Pont
Neuf bij het Louvre en de Pont de Sully, ontsproot circa vier
jaar geleden aan de verbeelding van de socialistische
burgemeester Bernard Delanoë.
Hij wilde de minder daadkrachtige burgers van zijn stad, die
geen geld hadden voor een bezoekje aan de Mediterrannée of
de Atlantische kust in de gelegenheid stellen om ook naar het
strand te gaan. Daartoe werden de kades langs de Seine, die
de rest van het jaar het domein zijn van voortrazende auto's,
tijdelijk voor al het blik verboden verklaard.
Inmiddels oefent het jaarlijks terugkerende stadsstrand zo'n
enorme aantrekkingskracht uit op Parijzenaars en toeristen dat,
het gemopper van automobilisten ten spijt, het strand elk jaar
weer terug mag komen.
Vorig jaar trok het stadsstrand zo'n drie miljoen bezoekers en
de verwachting is dat dat er dit jaar nog meer zullen worden.
Het strand vormt tevens een uitstekend uithangbord voor de
stad die zich kandidaat heeft gesteld voor de Olympische
Spelen van 2012.
Klik op een plaatje voor een vergroting

http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=496009/ (1 of 4)19-10-2007 16:26:39

Eire: het land van heksen en
kastelen

1)
2)
3)
4)
5)

Halloween in Derry
Natuurlijk avontuurlijk
Stedentrips
Festivals, accenten en stadsmuren
Kastelen, parken en begraafplaatsen

Planet - Paris Plage: zonnen aan de Seine

Magneetwerking
Nou heeft elke zichzelf respecterende stad heeft tegenwoordig
wel een stadsstrand. Maar in Parijs pakken ze dat toch net
even anders aan. Zo is de toegang tot het drie kilometer lange
Paris Plage geheel gratis, sterker nog, alle activiteiten zijn er
kosteloos.
Dankzij de magneetwerking van het strand betalen bedrijven
mee aan de kosten, maar dat wil niet zeggen dat het een groot
commercieel circus is geworden, integendeel zelfs. Afgezien
van wat kleine logo's op informatieborden ontbreekt elke vorm
van reclame. Ook de merchandising blijft beperkt tot twee
kleine kraampjes waar je spullen kunt kopen met daarop een
gestileerde afbeelding van het stadsstrand. En de consumpties
zijn er zelfs voor Nederlandse begrippen vriendelijk geprijsd.
Een blikje fris kost 2,50 euro, een tapbiertje van 40 cl kost
4,50 en voor 3 euro heb je een sandwich met ham.
Verder is alles gratis, van de skate-instructie en het
trampolinespringen bij de Pont de Sully tot het wandklimmen bij
Pont Neuf. Strandvolleyballen kun je tegenover het
schitterende gemeentehuis, het 'hotel de ville', waar ook fietsen
te huur zijn.

http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=496009/ (2 of 4)19-10-2007 16:26:39

Planet - Paris Plage: zonnen aan de Seine

Zwembad
Nieuw dit jaar is het zwembad en ook dat is gratis toegankelijk.
Een boek hoef je ook al niet mee te nemen, want dat kun je
lenen bij de bibliotheek-stand tegenover de hangmatten die
heerlijk onder de schaduwrijke bomen staan. Even verderop
zijn bezoekers geconcentreerd bezig om de schitterende
Parijse bruggen - en via een spiegel ook zichzelf - in waterverf
vast te leggen. Meer creativiteit speelt zich af bij een van de
strandjes waar zandsculpturen te bewonderen zijn.
Gettoblasters en andere herrieproducerende apparaten zijn
verboden en iedereen houdt zich daar nog aan ook. Verder valt
op dat het hele gebied er ondanks de enorme
bezoekersaantallen de hele dag spik en span uitziet. Nergens
ligt ook maar een propje op de grond.
De zonaanbidders, die bij slecht weer terecht kunnen in het
solarium naast het zwembad, zijn vooral te vinden op de drie
stranden die Paris Plage telt. Een daarvan is een echt
zandstrandje, het tweede bestaat uit gras en het derde is
opgebouwd uit vlonders. Maar als het druk is, en dat is het op
een zonnige zondag vaak, dan kun je natuurlijk ook gewoon op
de kades pal aan het water liggen. Neveldouches op
verschillende locaties houden de bezoekers koel, maar je kunt
er ook gewoon in je kleren onder gaan staan. Voor de
allerkleinsten kunnen er lekker knoeien met zand en water of
onder toezicht in de speeltuin spelen.
Flaneren
Rond een uur of zeven, als de zon achter de huizen zakt,
begint het echte flaneren. Dat is tevens de tijd om lekker met je
vrienden op het strand te gaan borrelen. Overal duiken dan
muzikanten, bandjes en mimespelers op om het publiek te
vermaken en bij het grote podium wordt het dringen geblazen
als de eerste bands aan hun optreden beginnen. Om
middernacht is het feest voorbij en gaan de hekken dicht. Maar
de volgende dag kun je er vanaf zeven uur weer terecht.
Paris Plage is nog te bezoeken tot en met 20 augustus. Je kunt
het beste de metro nemen. De stations waar je het beste uit
kunt stappen, zijn herkenbaar aan een borde 'station Paris
Plage'.
Tip
Tip: Als je met de Thalys reist, koop dan een kaartje voor de
eerste klas. Er wordt namelijk nogal eens gestunt met de
tarieven, bijvoorbeeld in een periode dat er weinig
zakenreizigers zijn, en dan ben je nauwelijks méér kwijt dan
voor een gewoon kaartje.
Je hebt dan wel een ruimere zitplaats met een stopcontact
(220V) om je laptop of dvd-speler op aan te sluiten. Een
maaltijd, een broodje en enkele drankjes zijn bij de prijs
inbegrepen.
Behalve langs de Seine is er ook een stadsstrand aangelegd in
het Stade de France. Dit evenement heet Paris la Plage, maar
duurt maar tot en met 8 augustus.
Links:
●
●
●

Frans Verkeersbureau over Paris Plage
Gemeente Parijs over Paris Plage (Frans- en Engelstalig)
Paris Tourist Office over Paris Plage.
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Treintickets boeken naar onder meer Parijs
Stadsstranden in Nederland
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