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De dichte, langharige 
vacht van het rendier is 
in de zomer grijsbruin, 
maar in de winter veel 
lichter en gevlekt.
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De stad Ålesund ontvangt haar bezoekers met een gesloten 
ensemble jugendstilhuizen. Bezienswaardig zijn ook de 
omringende fjorden en bergen.



ZUID-JUTLAND
Zuid-Jutland is een vrucht-
baar heuvelland in het zui-
den van Denemarken, tussen 
de fjordenkust van de Oost-
zee en het Unesco-Wereld-
natuurerfgoed – de Wadden-
zee – aan de Noordzee. De 
grootste Deense fjord is de 
Flensburg Fjord: als water-
sportgebied en scheepvaart-
route verbindt hij Duitsland 
met Denemarken en is hij de 
toegangspoort tot de ‘Deense 

Zuidzee’, de eilanden Alsen, 
Ærø en Langeland. Voor de 
westkust van Zuid-Jutland 
ligt in de Waddenzee het 
vakantie-eiland Rømø, met 
zijn kilometers brede zand-
strand. Ruim duizend jaar 
was Zuid-Jutland een syno-
niem voor heel Sleeswijk, 
maar sinds het referendum 
van 1920 slaat de term op 
het Deense deel van Slees-
wijk tussen de Flensburg 
Fjord en de rivier Kongeå, 
die vanaf de middeleeuwen 
de grens vormde tussen 
Zuid-Jutland/Sleeswijk en het 
koninkrijk Denemarken.

WESTEN
De streek in het zuidwesten 
van Denemarken is vlak, een 
drassig gebied dat nauwe-
lijks boven de zeespiegel 
uitsteekt. Sommige delen van 
het gebied ontstonden toen 
de Waddenzee en zijn zout-
pannen verzandden, andere 

werden door de bouw van 
dijken op de zee gewonnen. 
Grazige weiden en hooi-
land, doorspekt met afwa-
teringsgrachten, drukken 
hun stempel op het land-
schap. De schilderachtige 
oude centra van Tønder en 
Ribe getuigen van een 
roemrijk verleden en maken 
indruk met een reeks histo-
rische gebouwen uit alle 
eeuw en van de Deense ge-
schiedenis. In de recente 
stad Esbjerg genieten lief-
hebbers van moderne kunst 
en architectuur dan weer 
met volle teugen, want niet 
alleen de beroemde Jørn Ut-
zon is hier met een meester-
werk vertegenwoordigd. 

**Tønder Het stadje op lut-
tele kilometers van de Duits-
Deense grens oogt idyllisch en 
lokt bezoekers met een beziens-
waardig historisch centrum en 
tal van shoppingmogelijkhe-
den. Het kan terugblikken op 

een tumultueuze geschiedenis. 
Tijdens de middeleeuwen was 
Tønder het belangrijkste han-
delscentrum van de regio, want 
dankzij de rivier Vidå beschikte 
het plaatsje over een directe 
toegang tot de zee. 
Toen de bouw van een dijk in 
de 16de eeuw de haven deed 
verzanden en het economische 
verval inzette, schakelden de 
kooplui van Tønder over op de 
handel in kloskant. Dat legde 
de stad in de 17de en 18de 
eeuw geen windeieren. De tal-
loze goed bewaarde patriciërs-
woningen in de voetgangers-
zone getuigen tot op heden 
van de rijkdom die de lokale 
handelaars verwierven dankzij 
het kant dat duizenden thuis-
werkende kantklossters moei-
zaam vervaardigden. 
Het hart van het oude Tønder 
klopt nog altijd op het markt-
plein, de torvet. Alle aandacht 
gaat er naar de houten figuur 
die met zijn zweep zwaait, 
een kopie van het originele 
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Legoland Billund

Geen enkel gezin dat in Dene-
marken met vakantie is, kan om 
een bezoek aan dit speelgoed-
wonderland heen. Het Legoland 
van Billund in Midden- Jutland 

(rechts) is een droom voor groot 
en klein. Op een oppervlakte 
van veertien hectare werd hier 
een wereld van vijftig miljoen 
gekleurde legoblokjes gescha-
pen. Niet alleen beroemde 
monumenten zoals het Vrij-

Oppervlakte: 43.094 km²
Inwoners:  
5,6 miljoen 
Taal: 
Deens
Munteenheid: 
Deense kroon
Hoogseizoen: 
mei tot september
Tijdzone: UTC + 1

Denemarken



beeld. Tot ver in de 19de eeuw 
werden zulke kagmanden of 
gerechtsdienaars in veel Noord- 
Europese steden als waarschu-
wing voor de burgers naast de 
publieke schandpaal opgesteld. 
De originele Tønderse kagd-
manden is te bewonderen in 
het stedelijk museum. Rond de 
torvet scharen zich imposante 
historische gebouwen zoals het 
laatgotische Klosterbagerens 
Hus, het barokke stadhuis en 
de 17de-eeuwse apotheek 
Gamle. Op de jaarlijkse kerst-
markt stromen bezoekers uit 
heel Denemarken en het noor-
den van Duitsland toe. Binnen 
in de in 1592 gewijde Christus-
kerk aan de oostzijde van het 
plein imponeert het artistieke 
houtsnijwerk. Het poortge-
bouw van het in 1750 ge sloopte 
kasteel herbergt het museum 
van Tønder, dat een opmerke-
lijke collectie kunst- en 
gebruiks voorwerpen uit alle 
eeuwen van de lokale geschie-
denis tentoonstelt. Het Zeppe-
linmuseet herinnert aan de tijd 
toen Zuid-Jutland deel uit-
maakte van het Duitse Rijk en 
in Tønder een luchtschipbasis 
was gevestigd, die in de Eerste 
Wereldoorlog werd vernield.

*** Møgeltønder ligt 
ten westen van Tønder. Met zijn 
dertig Friese huisjes met rieten 
dak geldt het als het mooiste 
dorp van Denemarken. Het 
gast hof Schackenborg Slotskro 
is net zoals het sprookjesach-
tige rococokasteel Schacken-
borg eigendom van de konink-
lijke familie. Bezienswaardig 
zijn tevens het klooster en de 
kerk van Løgumkloster.

** Ribe Ongeveer zeventig 
kilometer ten noorden van 
Tønder bevindt zich een van de 
oudste stadjes van Denemar-
ken. Ribe is een must voor 
iedereen die de Jutlandse 
Noord zeekust afreist. Slente-

rend door de beschermde oude 
binnenstad met haar kasseiste-
gen en vakwerkhuizen komt de 
Deense geschiedenis bijna 
opnieuw tot leven. Al in de 8ste 
eeuw was Ribe een handels-
plaats van de Vikingen. De 
Apostel van het Noorden, bis-
schop Ansgarius van Bremen, 
liet er de eerste kerk van Scandi-
navië bouwen. In 948 werd de 

plaats vermeld als bisschops-
zetel, in de 12de eeuw richtten 
de Deense heersers uit de Wal-
demar-periode er koninklijke 
residenties op. Hans Tausen, de 
leerling van Luther die in Dene-
marken voor een doorbraak van 
de reformatie zorgde, woonde 
halverwege de 16de eeuw vele 
jaren in de kathedraalstad. De 
hele middeleeuwen lang was 
Ribe een bloeiende handelsstad 

en een van de politieke en reli-
gieuze centra van Denemarken. 
Toen de kloosters in de stad tij-
dens de reformatie werden 
opgeheven en de Deense konin-
gen definitief naar Kopenhagen 
verhuisden, boette Ribe even-
wel heel wat aan belang in. Ver-
woestende branden en storm-
vloeden deden de rest: in de 
17de eeuw kelderde het aantal 

inwoners en verpauperde de 
stad. Net zoals in het Vlaamse 
Brugge betekende die teloor-
gang later uiteindelijk de red-
ding: omdat er geen geld was 
voor stedenbouwkundige ver-
nieuwing, bleef de oude stads-
kern grotendeels intact. En net 
die historische kern is tegen-
woordig de grootste toeristi-
sche trekpleister. Oud-Ribe laat 
zich perfect ontdekken tijdens 

een wandeling. De belangrijkste 
bezienswaardigheden liggen op 
amper tien minuten lopen van 
de torvet, het centrale markt-
plein. Hier verheft zich het sym-
bool van Ribe, de romaans-goti-
sche domkerk die begin 20ste 
eeuw een nieuw interieur kreeg. 
De eeuwenoude vakwerkhuizen 
in de wijk rondom de Fisker-
gade ten oosten van de markt 
dateren van na de grote brand 
in 1580, de baksteenhuizen ten 
zuiden van het plein stammen 
uit de 15de eeuw. Aan de over-
kant van de rivier Ribe Å toont 
het Vikingmuseum archeologi-
sche vondsten uit de tijd van de 
Vikingen, het Vikingcentrum 
Lustrupholm twee kilometer ten 
zuiden van de stad ensceneert 
hun dagelijkse leven. 

Esbjerg De stad in het noor-
den van de Deense Waddenzee-
kust dankt haar ontstaan aan de 
nederlaag van de Denen in de 
Duits-Deense oorlog van 1864, 
toen Zuid-Jutland door Oosten-
rijk-Pruisen werd geannexeerd. 
De stichting van Esbjerg in 1868 
moest het verlies van de havens 
compenseren en Denemarken 
van een toegang tot de Noord-
zee verzekeren. Tegenwoordig 
is Esbjerg de belangrijkste haven-
stad van het land en de spil van 
de Deense petroleumindustrie, 
die van hieruit de boorplatfor-
men in de Noordzee bevoor-
raadt. De stad is een moderne 
culturele metropool met interes-
sante musea en kunst op open-
bare plaatsen, zoals de beelden-
groep Mennesket ved Havet. 
Het Musikhuset Esbjerg, waarin 
ook het bezienswaardige kunst-
museum onderdak vond, is van 
de hand van Jørn Utzon, de 
architect van de opera van 
Sydney.
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heidsbeeld van New York of de 
Akropolis van Athene, ook hele 
huizenblokken uit eerbiedwaar-
dige steden werden hier nage-
bouwd - op schaal 1:20. Jeug-
dige fans van techniek vinden 
de miniatuurversie van het Ken-

nedy Space Center geweldig, 
maar de sprookjesachtige 
ridder burcht, de wildweststad 
en het avonturenland vallen 
evenzeer in de smaak. Het park 
opende de deuren in 1968 en 
breidt sindsdien constant uit.

Boven links: het aantrekkelijk 
Ribe nodigt uit tot rond-
slenteren.

In de 12de eeuw werd de domkerk van Ribe opgetrokken.

Svend Wiig Hansen creëerde de Mennesket ved havet in Esbjerg.
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WADDENZEE
De Deense eilanden in de 
Waddenzee zijn tot ver 
over de grens bekend als 
vakantieparadijs. De geva-
rieerde natuur lokt elk jaar 
meer en meer liefhebbers. 
De tot een kilometer bre-
de, bleke zandstranden 
aan de westkust van Rømø 
en Fanø zijn uniek op deze 
aardbol. Dankzij de con-
stante, strakke wind zijn ze 
uitgegroeid tot hotspots 
voor strandzeilers en kite-
surfers. Op veel plekken 
gaat de eeuwenoude ei-
landcultuur hand in hand 
met een ultramoderne toe-
ristische infrastructuur. Tal 
van de typische eiland-
boerderijen met strodak 
herbergen tegenwoordig 
musea die de tradities ver-
der in ere houden. 

***Rømø Het zuidelijkste 
van de Deense Waddeneilan-
den is vanaf het vasteland met 
de auto te bereiken over een 
bijna tien kilometer lange 
dam. Hoewel het eiland amper 
130 km² groot is, is de natuur 
er ontzettend gevarieerd. Het 
bij eb droogvallende wad in 
het oosten vormt een scherp 
contrast met de naar de open 
zee gerichte westkust. In het 
binnenland gaat het drasland 
over in heide en dennenbos-
sen. Vooral dankzij het dui-
zend meter brede zandstrand 
dat zich aan de hele westkust 
uitstrekt, heeft Rømø zich ont-
wikkeld tot een van de popu-
lairste vakantiebestemmingen 
in Denemarken. Het eiland telt 
jaarlijks meer dan een miljoen 
overnachtingen. De talloze 
comfortabele vakantiewonin-
gen en goede toeristische 
infrastructuur zijn vooral heel 
aantrekkelijk voor gezinnen 
met kinderen. Het zuidelijke 
deel van het strand is bereik-
baar met de auto en zowel 
voor zonaanbidders als adep-
ten van hippe strandsporten 

een paradijs: de uiterste zuid-
punt is voorbehouden aan 
strandzeilers, het volgende 
deel voor kitebuggy’s. Spor-
tieve mogelijkheden zijn er 
niet alleen op het strand, je 
kunt ook fietsen, hiken, golfen 
of paardrijden.
Tussen 1650 en 1850 was 
Rømø een bolwerk van de wal-
visvaart. Nog steeds getuigen 
de hofsteden met hun rieten 
dak, de zogenaamde kom-
mandørgården, van de rijkdom 
die de jacht op de zeezoog-
dieren de eilandbewoners op-
leverde. In een van die kapi-
teinswoningen huist de dienst 
voor toerisme, in een ander 
het Nationalmuseet Kom-
mandørgård, een filiaal van 
het Deense nationale museum. 
De grotere dorpen op het ei-
land, dat alles bij elkaar niet 
meer dan duizend inwoners 
telt, bevinden zich aan de 
zuidoostkust. In Havneby, een 
moderne vissershaven, ver-
trekken de veerboten naar List 
op Sylt. Hier werd met het 
Rømø Lege og Hesteland een 
groot pretpark voor kinderen 
aangelegd, compleet met kin-
derboerderij en waterpark.

**Mandø Het iets meer 
dan 7 km² grote eiland ligt 
tussen Rømø in het zuiden en 
Fanø in het noorden. Het is 
volledig omringd door de 

Waddenzee en geliefd bij dag-
jestoeristen. Vanaf het vaste-
land is Mandø enkel bereik-
baar bij eb, over een met 
steenslag verharde weg of met 
de Mandø-bus, een dubbel-
dekker die door een stoere 
tractor over het drooggevallen 
wad wordt voortgetrokken. Op 
het eiland, dat amper zestig 
inwoners heeft, verschaft het 
Mandø Museum uitleg over de 
plaatselijke cultuur, het Mandø 
Center over de Waddenzee. 
Lokale organisatoren bieden 
excursies aan naar de 
Koresand, een 24 km² grote 
zandbank ten zuidwesten van 
het eiland die bij vloed door de 
zee wordt omspoeld. 

***Fanø Het noordelijkste 
eiland van de Waddenzee 
ontwikkelde zich al in de 
19de eeuw tot een populaire 
vakantiebestemming. Fanø-
Bad in het noordwesten was 
als vakantieverblijf van de 
Deense koning Christiaan IX 
(1818-1906) en mondaine 
badplaats tot ver over de 
Deense grens bekend. Tegen-
woordig is het een modern 
kuuroord dat omwille van de 
vele vakantiewoningen vooral 
in trek is bij gezinnen met kin-
deren. Net als Rømø bezit ook 
Fanø een breed zandstrand dat 
zich over de hele ruige west-
kust uitstrekt en een eldorado 

is voor strandzeilers, windsur-
fers en kiteboarders. De jaar-
lijkse International Kiteflyers 
Meeting in juni lokt mensen 
uit alle hoeken van de wereld 
die hier hun vlieger willen 
oplaten. Achter het strand 
begint een uitgestrekt duin- en 
bosgebied, dat wordt door-
kruist door bewegwijzerde 
wandelpaden. Ook ruiters en 
fietsers komen hier aan hun 
trekken. Aan de oostkust 
bieden verschillende ervaren 
organisatoren wadlooptoch-
ten bij eb aan.
Fanø is de historisch gegroeide 
parel van de Deense Wadden-
zee. Het gros van de 3200 
eilandbewoners woont in een 
van de twee traditierijke 
dorpen aan de oostkust. Met 
zijn 2700 inwoners is Nordby 
in het noordoosten het groot-
ste van de twee; het telt de 
enige nog actieve haven op 
Fanø. De autoveerboten uit 
Esbjerg meren hier aan en in 
de historische kern bevindt zich 
het merendeel van de winkels 
en cafés van het eiland. 
De zeevaart heeft op Fanø 
een lange traditie. Nog altijd 
verdient een niet te verwaar-
lozen deel van de bevolking 
de kost op de wereldzeeën. 
Het museum Skibsfarts- og 
Dragtsamling in Nordby is 
gewijd aan de zeevaartge-
schiedenis. In een statig huis 

Kitesurfing & co.

Niet alleen op de eindeloos 
brede zandstranden van Rømø 
en Fanø, maar ook op tal van 
andere plekken aan de ruige 

Deense Noordzeekust vieren 
trendy sporten hoogtij. Ze ont-
stonden de voorbije twintig jaar 
uit het windsurfen en strandzei-
len en vonden overal ter wereld 
fervente aanhangers. Kitesurfers 
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In de haven van Rømø liggen veel visserboten, maar ook particuliere plezierboten voor anker.
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met rieten dak uit de vroege 
18de eeuw verleent het Fanø 
Museum inzicht in het dage-
lijkse leven van de voorbije 
eeuwen. Sonderhø in het zuid-
oosten is de tweede grootste 
plaats van het eiland en een 
schilderachtig dorp. De met 
riet bedekte langhuizen in de 
historische dorpskern stam-
men uit de 18de en 19de 
eeuw, toen Sonderhø het eco-
nomische hart van het eiland 
en centrum van de Deense 
scheepsbouw was. Toen Nordby 
die koppositie in de tweede 
helft van de 19de eeuw van 
Sonderhø afsnoepte, droogde 
de geldstroom op en bleven 
moderniseringen uit. Zo komt 
het dat de oorspronkelijke 
inrichting van de huizen 
behouden bleef en ze nu op 
de monumentenlijst staan. 
Met stip genoteerde beziens-
waardigheden in Sonderhø 
zijn de Sonderhø Mølle met 
het molenmuseum, de kerk 
van Sonderhø en het Kroman, 
een voormalige winkel met 
fabriek waar nu het kunstmu-
seum van Fanø werken van 
Deense schilders uit de 19de 
en 20ste eeuw exposeert. In 
het driehonderd jaar oude 
Hannes Hus woonde anno 
1900 de weduwe van een 
kapitein die zoals zo veel 
andere Sonderhøringers bij 
een schipbreuk om het leven 
kwam. De permanente ten-
toonstelling herinnert aan 
haar lot en dat van andere zee-
mansweduwen. In de van 1722 
daterende herberg Sonderhø 
Kro worden streekgerechten 
zoals gerookte vis of lam 
geserveerd.

(rechts) laten zich staand op 
een plank op het water voort-
trekken door een vlieger of kite 
waaraan ze vasthangen met 
een dertig meter lange lijn, de 
kitesurfbar. Gevorderde kitesur-

fers voeren gewaagde sprongen 
uit. Bij kitebuggy’s trekt een 
vlieger de buggy voort op het 
strand; paragliders ten slotte 
zweven door de lucht hangend 
aan een parapente. 

Foto rechts: de bekoorlijke 
ingang van een typisch oud 
huis in Sonderhø, een pareltje 
op het Deense eiland Fanø
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MIDDEN-ZWEDEN 
Svealand, de middelste 
van de drie grote Zweedse 
regio’s, is niet alleen geo-
grafisch het centrum van 
het land. De hoofdstad 
Stockholm en universiteits-
stad Uppsala bewijzen hoe 
belangrijk dit deel van het 
land was, ook cultureel. De 
provincies van Svealand zijn 
streken waar de traditionele 
gebruiken in ere worden 
gehouden, de dichte bossen 
en kristalheldere meren in 
het noorden zijn net als de 
romantische gehuchten en 
dorpjes bij het Mälarmeer 
een goede reclame voor het 
hele land.

STOCKHOLM
Niet alleen haar unieke lig-
ging leverde de Zweedse 
hoofdstad vaak de titel 
‘mooiste van de wereld’ op. 
Ze ligt ingebed tussen de 
Oostzee en het Mälarmeer, 
dat zich over 115 kilometer 
van het westen naar het 
oosten uitstrekt. Het ‘Vene-
tië van het noorden’ be-
slaat veertien eilanden en 
wordt door ontelbare rots-
eilandjes of scheren van de 
open zee afgeschermd. De 
stad is bezaaid met histori-
sche bezienswaardigheden 
maar is niettemin een mo-
derne, liberale metropool. 
De restaurants serveren in-

ternationale specialiteiten 
en creëren een grootsteed-
se sfeer. Tientallen musea 
en een levendige muziek- 
en theaterwereld maken 
van Stockholm bovendien 
een mekka voor kunstlief-
hebbers.

Gamla Stan Het centrum 
van de Zweedse hoofdstad 
situeert zich intussen allang 
in andere stadsdelen, maar 
de historische kern op het ei-
land Stadsholmen is nog altijd 
een belangrijke toeristische 
trekpleister. De doolhof van 
stegen en straten vormt een 
regelrechte uitnodiging voor 
een stadswandeling. De in de 

loop der eeuwen gegroeide 
buurt pronkt met panden uit 
alle periodes van de stadsge-
schiedenis. Veel van de oude 
muren herbergen nu cafés, 
restaurants of galeries. 

Aan de noordoostkant van 
Gamla Stan staat het konink-
lijk paleis – met 608 vertrek-
ken een van de grootste palei-
zen ter wereld. Het luisterrijke 
kasteel werd in de eerste helft 
van de 18de eeuw opgetrok-
ken op de plaats van de door 
een brand verwoeste middel-
eeuwse residentie en geldt als 
een schoolvoorbeeld van de 
architectuur tijdens de over-
gang van barok naar rococo. 

Storkyrkan

Miljoenen tv-kijkers uit de hele 
wereld zagen hoe kroonprinses 
Victoria en Daniel Westling op 
19 juni 2010 in de Grote Kerk 

van Stockholm – Storkyrkan – 
elkaar het jawoord gaven. Op 
de dag precies 34 jaar nadat 
koning Silvia er werd gekroond. 
De kerk waarin monarchen wor-
den gekroond en huwen is het 

De representatieve vertrekken van het reusachtige koninklijk paleis zijn te bezichtigen.



De Zweedse koning resideert 
tegenwoordig in het paleis 
Drottningholm en vertoeft 
hier slechts zelden. Vandaar 
dat veel vertrekken toeganke-
lijk zijn voor het publiek. Ook 
de schatkamer en antiekcol-
lectie van Gustaaf III zijn te 
bezichtigen. Een hoogtepunt 
is de aflossing van de wacht 
op het paleisplein, dagelijks 
om 12.00 uur. Niet ver van de 
koninklijke residentie staan de 
kathedraal en de 18de-eeuwse 
beurs waarin nu het Nobel-
museum huist. De boeiende 
tentoonstelling biedt infor-
matie over Alfred Nobel en 
beroemde Nobel prijswinnaars.
De Tyska Kyrkan (Duitse 
kerk) in het zuiden van Gamla 
Stan herbergde oorspronkelijk 
een gildehuis en werd pas in 
de 16de eeuw verbouwd tot 
een kerk. Haar 96 meter hoge 
toren is de hoogste in de oude 
stadskern. Ook het tussen 
1641 en 1674 geconstrueerde 
Riddarhuset ten westen van de 
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oudste godshuis van de stad en 
staat op amper een paar passen 
van de Stortorget en het Nobel-
museum aan het einde van de 
steile Slottsbacken. De fraaie 
barokgevel zet je op het verkeerde 

been, want binnen is het bouw-
werk een volledig gotische hal-
lenkerk (rechts). Ze is het hele 
jaar door toegankelijk, van mei 
tot september betaal je 40 kro-
nen voor een toegangsticket.

Foto boven: hier woont 
iedereen op een eiland. 
Stockholm is doordrenkt van 
water en wordt ook wel het 
‘Venetië van het noorden’ 
genoemd.
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De Stortorget in Gamla Stan 
nodigt uit tot verpozen.  
Te midden van liefdevol 
gerestaureerde oude stads-
woningen genieten bezoekers 
en inwoners ’s zomers op de 
terrasjes (onder).

Gamla Stan
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Links: de smalle steegjes met 
hun winkeltjes zetten aan tot 
rondslenteren, op de 
achtergrond priemt de toren 
van de Sankt Nikolai Kyrka 
tussen de huizen.



Dovrefjell- 
Sunndalsfjella
‘Enig en trouw, tot Dovre valt’, 
zwoeren de afgevaardigden 
toen ze in 1814 in Eidsvoll de 
nog steeds geldende grondwet 
van het democratische konink-
rijk Noorwegen afkondigden. 
De fraai gevormde Snøhetta 
(2286 m) met zijn witte gletsjer-
kleed gold toen als hoogste top 
van Noorwegen. Toen het land 
werd opgemeten bleek echter 
dat de Galdhøpiggen (2469 m) 
in het Jotunheimengebergte de 
‘Sneeuwkap’ met bijna twee-
honderd meter overtrof. In 
1974 werden de hoogste delen 
van de Dovrefjell als nationaal 
park beschermd omwille van 
hun landschappelijke schoon-
heid, botanische rijkdom en als 
refugium voor zeldzame plan-
ten en dieren. In 2002 werd 
het nationaal park uitgebreid 

tot 1693 km² en omgedoopt 
tot ‘Dovrefjell-Sunndalsfjella’: 
in de Sunndalsfjella loopt 
het gebergte schuin af tot 
bijna tegen de fjordenkust. 
Het gebied is een toevluchts-
oord voor het wilde rendier, 
intussen leven hier ongeveer 
vierduizend exemplaren van de 
schuwe dieren. Ook poolvossen, 
veelvraten, lemmingen en zeld-
zame roofvogels zijn hier thuis.  
Bewegwijzerde trails doorkrui-
sen het hele park, overnachten 
kan in hutten van de Noorse 
trekkersvereniging DNT.

In de herfst lichten de 
hoogvlaktes van het nationaal 
park op in warme tinten.

Het berglandschap van het 
nationaal park is doorspekt 
met rivieren (rechts). Uit 
Groenland ingevoerde 
muskusossen verrijken de 
flora en fauna (uiterst rechts).
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Noorwegen: Dovrefjell-Sunndalsfjella
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Het Noorse vasteland is verba-
zend goed ontsloten door een 
grotendeels geasfalteerd we-
gennet. Zelfs waar de natuur 
zo ruig en onversaagd is dat 
alles er schijnbaar stopt, vaart 
er een ferry, staat er een brug 
of loopt er een tunnel. Zelfs de 
kleinste gehuchten en meest 
afgelegen kustplaatsjes zijn 
doorgaans goed bereikbaar. 
En toch schiet je in dit lang-
gerekte land door de onge-
wone morfologie en geldende 
maximumsnelheid minder snel 
op dan je thuis bij het opstel-
len van je reisprogramma in 
gedachten had. Anderzijds 
zijn files en verkeerslichten een 
zeld zaamheid. 
Geografisch toont het ko-
ninkrijk Noorwegen een heel 
ander gelaat dan zijn Scan-
dinavische buren. Geen land 
op het Europese continent is 
langer (1752 km), bijna geen 
enkel zo smal als Noorwegen, 
dat (zonder de poolgebieden) 

ongeveer even groot is als 
Duitsland. Bijna de helft ervan 
ligt meer dan vijfhonderd 
meter boven de zeespiegel. 
De bergen bereiken niet echt 
hoge toppen, de hoogste piek 
is amper 2500 meter, maar 
bijna een kwart van het land 
ligt in alpine tot hoogalpine, 
deels vergletsjerde zones of 
neemt uitgestrekte, boom-
loze vlaktes boven de duizend 
meter in. 
De schrale hoogvlaktes – fjell 
genoemd – gaan het me-
rendeel van het jaar schuil 
onder een sneeuwtapijt en 
zijn doorspekt met venen en 
meren. Boven de poolcirkel 
en in de hogere gebieden in 
het binnenland is zover het 
oog reikt vaak geen levende 
ziel te bekennen. Op Oslo, Ber-
gen, Trondheim en Stavanger 
na zijn er geen steden met 
meer dan 100.000 inwoners 
in dit reusachtige land, waar 
vier op de vijf mensen aan de 

open zee of een fjord wonen. 
Samen met de fjordkusten 
meet de sterk gekloofde kust 
28.000 kilometer, meer dan 
de helft van de omtrek van de 
aarde. Er is weinig bebouwing 
en door de Golfstroom is de 
kust het hele jaar door ijsvrij. 
Zonder die warme zeestroming 
zou het Noorse vasteland zijn 
bedekt met een laag ijs, zoals 
dat grotendeels het geval is 
voor de Noorse poolgebieden. 
De Noorse fjorden, waarvan 
de Geiranger-, Hardanger- en 
Sognefjord het bekendste zijn, 
zijn de toeristische toppers 
bij uitstek. De door gletsjers 
opengereten, spectaculaire, 
smalle of brede, meestal ver-
takte dalen en baaien over-
stroomden na de postglaciale 
stijging van de zeespiegel. 
De warme Golfstroom is te-
vens verantwoordelijk voor 
de grote hoeveelheid neerslag 
in de zomer. De korte zomers 
zijn mild en ten noorden van 

de poolcirkel – in het ‘rijk van 
de middernachtzon’ – ook 
’s nachts even klaar als over-
dag. De bijzondere sfeer in die 
tijd van het jaar vormt vaak 
de aanleiding voor uitbundige 
feesten. In de koude helft van 
het jaar valt de sneeuw over-
vloedig en blijft het overdag 
lang donker. 
De ongeveer vier miljoen Noren 
zijn geen EU-burgers en beta-
len nog altijd met kronen en 
øren. Na eeuwenlange vreemde 
overheersing en voogdij door 
Denen, Zweden en Duitsers 
hebben ze deze exclusiviteit 
en onafhankelijkheid wel ‘ver-
diend’. Ook zonder richtlijnen 
of geld uit Brussel gaat het dit 
land voor de wind: de visvangst 
maar vooral de rijke olievoor-
raden in de Noordzee en het 
toerisme hebben het prachtige 
‘rijk van de reuzen en trollen’ 
bijzonder welvarend gemaakt.

Route 3: Noorwegen – over fjord en fjell: buitengewone natuurwonderen in het noorden van Europa 

Noorwegen grenst aan Rusland, Finland en 
Zweden en is omringd door de Noordelijke 
IJszee, de Noordzee en het Skagerrak: een 
koninkrijk met weergaloos mooie land-
schappen – nu eens wild en groots, dan 
weer liefelijk en zacht. De afstanden zijn 

groot, reserveer voldoende tijd want wie 
tot aan de Noordkaap wil reizen, stuit tij-
dens een tocht van vierduizend kilometer 
op fascinerende gletsjers, watervallen, 
hoogvlaktes en diepe fjorden, maar net zo 
goed op interessante steden.

Reine op de Lofoten is ondanks zijn afgelegen locatie een topper bij toeristen.



371

Lofoten Typisch voor de Lofoten zijn de ontoegan
kelijke bergtoppen met steile flanken, diepgroene 
weiden en kleurrijke houten woningen op palen. 
Het klimaat van de archipel is dankzij de warme 
Golfstroom ongewoon mild voor zijn ligging.

Trollstigen Noorwegens 
bekendste bergpas vergt 
goede stuurkunst. Sinds 
1936 kronkelt de weg 
met elf haarspeldboch
ten en een stijgingsper
centage van 10 % 850 
meter omhoog.

Lyngenfjord Dit berg
panorama is een van 
de mooiste van Noor
wegen. Je waant je er 
bijna in de Alpen.

Bergen De wijk Bryggen met tal van historische 
pakhuizen, de visserijhaven, dom, Mariakerk 
(12de eeuw), het openluchtmuseum Gamle Ber
gen en een van de grootste zeewateraquaria van 
Europa maken de oude Hanzestad bezienswaar
dig, ook al regent het er vaak.

Noordkaap Hoewel hier vaak een ne
velsluier hangt, de kaap toeristisch is 
en strikt gezien niet het noordelijkste 
punt van Europa, moet je toch ooit 
op dit rotsplateau hebben gestaan.

Ålesund In de na een verwoestende brand nieuw opgerichte 
eiland stad staan (voor Noorwegen atypische) stenen huizen. Een 
aquarium toont de Noorse zeefauna. Vanaf de berg Aksla heb je 
een schitterend uitzicht op het jugendstilensemble in de voor haar 
milde klimaat geroemde stad.

Trondheim De ongewoon rijkelijk versierde en be
kende Nidarosdom is het indrukwekkendste kerk
gebouw van Scandinavië en de traditionele kro
ningskerk van de Noorse koningen. Vanaf de toren 
heb je een fraai panorama.

Urnes Aan de Lustrafjord prijkt 
de oudste Noorse staafkerk 
met weelderige ornamenten 
en een buitengewone bouw
wijze.

Samen Rendier fok 
en visserij zijn de 
be lang rijkste econo
mische sectoren van 
de ongeveer 25.000 
Noorse Samen. Het 
plaatsje Alta is een cen
trum van hun cultuur.

Sognefjord Noorwegens impressionantste fjord is 180 kilometer 
lang, op sommige plaatsen vijf kilometer breed en tot 1200 me
ter diep. Hier loopt de langste autotunnel ter wereld (24,5 km).

Røros Veel houten gebouwen in het stadscentrum herinneren 
aan Røros’ bloeitijd als kopermijnstad. De stenen kerk (1784) 
was voorbehouden aan de mijnwerkers.

Oslo Wereldberoemde musea 
en veel water en groen druk
ken hun stempel op de aange
name, uitgestrekte stad. Sym
bool van de hoofdstad is het 
Nieuwe Stadhuis aan de haven.

Vøringsfossen Europa’s grootste hoogvlak
te, de Hardangervidda, ligt op een hoogte 
van 1200 meter. Een spectaculaire waterval 
aan de rand van het bijna 7500 km² grote 
plateau is de 170 meter hoge Vøringsfossen.
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