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Noorwegen

Clémence Polge en Thomas Corbet





In 2015 ging Clémence verhuizen. Ik nam het appartement van haar over. Een paar weken later kwam ze 
haar fiets ophalen en al snel kregen we het over onze gedeelde passie voor reizen. Het bleek dat we er 
allebei van droomden om een keer naar Noorwegen te gaan. Het werd onze eerste bestemming samen 
en ook dat was liefde op het eerste gezicht!
Toen we twee jaar samen waren, kwamen we op het idee van een vanlife, leven in de campervan, de 
kampeerbus. In 2017 trokken we de stoute schoenen aan en nu zijn we fulltime campernomaden. We 
hoefden dan ook niet lang na te denken toen WeVan ons vroeg mee te werken aan hun reeks Europese 
kampeerbus-avonturen, de serie Drive Your Adventure – het reisverslag van Bertrand en Elsa, waar het 
hele plan mee was begonnen, hadden we al in de kast staan. Zo kregen we de kans om voor de tweede 
keer naar Noorwegen te gaan: het was te mooi om waar te zijn! In deze gids delen we niet alleen ons 
Scandinavische avontuur met je, maar ook onze manier van leven. We vertellen ons verhaal met mijn 
woorden en de foto’s van Clémence. Kom mee, dan rijden we naar Noorwegen!

Woord vooraf

Clémence Polge en Thomas Corbet, team van DYA#2
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Je reis naar 
Noorwegen 
voorbereiden
De grote Noorse regio’s
Noorwegen is pas sinds 1905 onafhankelijk, 
maar heeft wel een lange geschiedenis, waar-
van de administratieve onderverdeling nog een 
overblijfsel is. Die is ontstaan in de tijd dat het 
grondgebied onder supervisie van Denemarken 
door jarls (graven) werd bestuurd.
 Het land is onderverdeeld in 18 fylker, een 
soort provincies. Denk bijvoorbeeld aan Finn-
mark, Hordaland, Telemark enzovoort. Elke fylke 
bestaat uit meerdere kommuner (gemeenten).
 Puur geografisch gezien bestaat Noorwegen 
uit 5 grote regio’s, de landsdeler:
 Nord-Norge, de uitgestrekte noordelijke helft 
van het land;
 Midt-Norge (of Trøndelag), de regio rond 
Trondheim;
 Vestlandet, het zuidwestelijke deel van het 
land, waar de beroemde fjorden te vinden zijn; 
 Østlandet, het zuidoostelijke deel van het 
land,  waar Oslo ligt, de hoofdstad;
 Sørlandet, de zuidpunt.

Om onze ervaringen zo goed mogelijk samen 
te vatten en een evenwichtig geheel te creëren, 
hebben wij besloten onze reis in 7 zones te ver-
delen en dus ook in 7 hoofdstukken te beschrij-
ven.

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis
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Het klimaat

Noorwegen heeft een wat paradoxaal klimaat. 
In een land dat zo noordelijk ligt, zou je veel 
slecht weer en ijzige omstandigheden verwach-
ten, maar het klimaat is eerder gematigd. Aan 
de Noordzeekust blijft het onder invloed van de 
Golfstroom het hele jaar zacht, terwijl de Oost-
zee, die veel zuidelijker ligt, ’s winters kan be-
vriezen. Ook in het binnenland is het klimaat veel 
strenger, wat verklaart waarom sommige wegen 
in de wintermaanden dicht zijn. 
 Het is dus aan te raden Noorwegen tussen 
april en oktober te bezoeken. In die periode kun 
je bovendien profiteren van de lange, lange da-
gen, vooral in het noorden van het land, waar van 
mei tot juli de zon niet ondergaat. 
 Het enige nadeel van het zachte klimaat is dat 
je er het hele jaar rekening moet houden met 
kans op regen!

Administratieve formaliteiten

Hoewel Noorwegen geen lid van de Europese 
Unie is, onderhoudt het er wel een uitstekende 
relatie mee. Bovendien is het land aangesloten 
bij de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en 
de Europese Economische Ruimte (EER), zodat 
je er dezelfde vrijheden hebt als in een EU-land, 
vooral op het punt dat voor ons van belang is: het 
vrije verkeer van personen. 
 Daarom heb je als inwoner van de EU ook geen 
visum nodig voor een vakantie in Noorwegen. 
Wat je wel nodig hebt, is een geldig identiteitsbe-
wijs (ID of paspoort) en voor een roadtrip met een 
kampeerbus is het natuurlijk ook van belang dat 
je een geldig Nederlands of Belgisch rijbewijs bij 
je hebt. Controleer voor vertrek of je bus verze-
kerd is, niet alleen in Noorwegen zelf, maar ook 
in de landen waar je onderweg doorheen komt.

Gezondheid

Je hebt er bij de voorbereiding van je reis mis-
schien niet zoveel zin in, maar je moet ook reke-
ning houden met minder prettige zaken, vooral 
op het gebied van je gezondheid.
 Bij ziektekosten zijn er twee mogelijkheden:
–  je gebruikt de Europese gezondheidskaart 

(aan te vragen bij je zorgverzekeraar), die de 
kos ten dekt als je een beroep op de Noorse 
gezond heidszorg moet doen en je recht geeft 
op de zelfde zorg als de Noren;

–  je schiet de kosten voor en declareert die later 
bij je zorgverzekeraar.

Dat is het administratieve deel. Dan nu de me-
dische kant van de zaak. Dat wil zeggen de vac-
cins (ja, wij waren ook verbaasd!). Laat je in elk 
geval inenten tegen de gevolgen van tekenbeten, 
zeker als je van plan bent wandelingen door vel-
den en bossen te gaan maken, want het aantal 

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis
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teken is de laatste jaren sterk toegenomen. Het 
wordt nog niet in alle gidsen geadviseerd en we 
willen je niet bang maken, maar artsen waar-
schuwen dat de ziekte van Lyme een ravage in 
je zenuwstelsel kan aanrichten. Vraag bijtijds in-
lichtingen, zodat je niet in tijdnood komt: je moet 
drie inentingen halen en bent pas na de tweede 
beschermd – voor een beperkte periode.

Natuurlijk heb je op een roadtrip ook een ver-
banddoos en een aantal basismedicamenten no-
dig. Nog even over de teken: neem, vooral als je 
een huisdier bij je hebt, een pincet mee om ze uit 
te kunnen trekken.

Honden en katten moeten trouwens ook worden 
ingeënt, met name tegen rabiës (hondsdolheid). 
Misschien geldt dat ook wel voor vogels en rep-
tielen, maar daar weten we eerlijk gezegd niet 
zoveel van. Maar ach, wie heeft er nu een boa in 
zijn bus?
 Tip: kijk voor uitgebreide informatie over het 
meenemen van een hond naar Noorwegen op  
lostinnorvana.nl/overig/hond-noorwegen.

Verbonden blijven

Sinds 2017 betaal je voor mobiel bellen, sms’en 
en internetten in alle EU-landen hetzelfde ta-
rief als thuis en dat geldt ook voor Noorwegen 
(check voor je op reis gaat voor alle zekerheid of 
je provider Noorwegen heeft meegenomen in de 
EU-bundel). Het land heeft een 4G-netwerk, je 
blijft dus altijd verbonden! Een ander voordeel is 
dat er netwerken zijn waarmee je je mobiele data 
met je computer kunt delen en je telefoon als 
gps gebruiken. Met de juiste apps, zoals Google 
Maps, kun je ook kaarten downloaden die je off-
line kunt gebruiken, wat handig is als je van plan 
bent om een tocht door afgelegen gebieden te 
maken waar je geen bereik hebt. Het is ook goed 
om te weten dat Noorwegen vooroploopt als het 
gaat om wifi-netwerken: je kunt er in de meeste 

steden, restaurants, treinen en ander openbaar 
vervoer gebruik van maken. Tot slot, voor als je 
apparatuur meeneemt die je op andere plekken 
dan in je bus wilt gebruiken: Noorwegen heeft 
stopcontacten van het type F en de netspanning 
is 230 V, zodat je geen reisstekker nodig hebt.

Geldzaken

De munteenheid van Noorwegen is de Noorse 
kroon (norsk krone), afgekort NOK. Op het mo-
ment van onze reis was die ongeveer 11 eurocent 
waard. Noorwegen valt dus buiten de eurozone 
en het is goed om van tevoren bij je bank te in-
formeren welke kosten in rekening worden ge-
bracht voor wisselen, geld opnemen en pinnen. 
Je kunt er maar beter op voorbereid zijn, want 
die kosten kunnen oplopen en het leven in Noor-
wegen is toch al niet goedkoop…  Om je een idee 
te geven: hou er rekening mee dat je de prijzen 
die je gewend bent  voor voeding en brandstof te 
betalen, met 1,2 tot 1,5 moet vermenigvuldigen. 
Dat neemt meteen al een hap uit je budget. 

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis
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Dagelijkse uitgaven
In tegenstelling tot wat je in andere gidsen leest, 
kun je bijna overal met je bankpas betalen, zelfs 
als het om kleine bedragen gaat, zelfs contact-
loos. In de meeste steden staan geldautomaten. 
Het is in Noorwegen niet verplicht fooien te ge-
ven, maar als je toch wilt laten blijken dat je te-
vreden bent over de service, denk dan aan een 
bedrag van 5 tot 15 procent van de totale reke-
ning.

Om je te helpen je budget te berekenen, geven we 
hieronder een overzichtje van onze gemiddelde 
dagelijkse uitgaven. Vermenigvuldig dat bedrag 
met het aantal dagen van je reis en je weet onge-
veer met welk budget je rekening moet houden.

Tijdens ons avontuur van 2 maanden hebben 
we ongeveer € 75 per dag uitgegeven voor twee 
personen (en een half, sorry poes Nel) :

Brandstof: € 25 
Ferry’s: € 19 
Boodschappen: € 13 
Uitjes (restaurants, cafés, bars): € 10 
Campings: € 4 
Diversen (parkeren, souvenirs, ski- en kajak-
tochten, enz.): € 4 

Even wat meer uitleg over die bedragen. Wij heb-
ben de gewoonte om per dag maar één echte 
maaltijd te gebruiken. Voor de rest leven we 
eigenlijk op tussendoortjes. Als je dus wel drie 
keer per dag uitgebreid eet, moet je de kosten-
post ‘boodschappen’ verhogen.
 Wij hebben in twee maanden bijna 13.000 km 
afgelegd, want in ons geval was het nodig zo veel 
mogelijk delen van het land te bezoeken, in een 
beperkt aantal dagen. Jij hebt waarschijnlijk 
minder haast dan wij en misschien wil je ook 
maar een deel van Noorwegen bekijken. In dat 
geval kun je de post ‘brandstof’ verlagen.

 Op die lange reis hebben we ook vaak over tol-
wegen gereden. We hadden je graag willen ver-
tellen hoeveel tol we in totaal hebben betaald, 
maar op het moment dat we deze gids samen-
stelden, waren nog niet alle bedragen (automa-
tisch) afgeschreven. We hebben er bij andere 
reizigers naar geïnformeerd en het blijkt dat het 
wel een jaar kan duren voor dat allemaal afge-
handeld is!
 Het gemiddelde bedrag van € 75 per dag is 
meer dan de € 40 die we als campernomaden 
normaal gesproken uitgeven. Dat komt voorna-
melijk door de kosten van ferry’s en uitjes, maar 
zeker ook door de hoge kosten van levensonder-
houd in Noorwegen.

Tot slot: de prijzen en tarieven in deze gids zijn 
niet meer dan een indicatie. Behalve dat de be-
dragen in de toekomst kunnen veranderen, zijn 
ze vaak ook afhankelijk van het seizoen waarin 
je reist.

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis
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De route

Dit wordt een roadtrip, dus we gaan rijden! Welke 
route je kiest, hangt af van de tijd die je hebt en 
het tempo waarin je wilt reizen. Voor we ver-
trokken, hebben we een hele reeks reisgidsen, 
blogs en boeken over Noorwegen bekeken. Het 
voordeel van een kampeerbus is dat je van de 
gebaande paden kunt afwijken. Wij hebben onze 
route bepaald vanuit het idee dat we in 2 maan-
den ongeveer 13.000 km gingen rijden, maar als 
je minder tijd hebt, moet je je natuurlijk beper-
ken. We hopen dat ons verhaal je daarbij helpt, 
maar ons eerste advies is om niet voor ál te veel 
kilometers te gaan. Je wilt ook rustig van je va-
kantie genieten en niet de hele tijd op de weg zit-
ten (je kinderen zullen je er dankbaar voor zijn!).

Als je bedacht hebt waar je naartoe wilt en welke 
route je ongeveer gaat rijden, kun je die gege-
vens vastleggen in Google Maps. 

Mapstr is een mobiele applicatie, een soort 
gids waarin je je favoriete bestemmingen kunt 
opslaan. Je kunt erin opzoeken wat de mooi-
ste bezienswaardigheden zijn en waar je goede 

adresjes vindt om te gaan eten/drinken/slapen. 
Die informatie kun je ook delen, als je dat wilt. Je 
vindt er dus ook reviews, tips en links van andere 
gebruikers. Wij vonden dat heel handig! 

Dit soort digitale hulpmiddelen is erg nuttig bij 
het plannen en voorbereiden van je reis, vooral 
omdat Noorwegen een groot land is, met een 
grillige kustlijn. Met de apps kun je bijvoorbeeld 
uitrekenen of het voordeliger is om een overtocht 
per ferry te maken (een aanslag op je budget!) of 
helemaal langs de kust van de fjord te rijden en 
zo een omweg van een paar uur te maken. Maar 
voor wie liever papier in zijn handen heeft, zijn er 
natuurlijke ook de goeie ouwe kaarten, waar je 
met de hand je route op kunt intekenen (wat op 
zich al een feest is)!

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis

Je playlist

Ah, muziek! Wat is een roadtrip zonder goede 
muziek? Het soort muziek waar je onderweg 
naar wilt luisteren, hangt natuurlijk in de aller-
eerste plaats van je eigen smaak af. Het is een 
goed idee om voor je op reis gaat een uitgebreide 
playlist samen te stellen, zodat je je hele vakan-
tie vooruit kunt.
Wij hebben daarvoor de streamingservice Deezer 
gebruikt, waar je onbeperkt naar oneindig veel 
nummers kunt luisteren. Dat werkt overigens 
alleen als je in een gebied bent waar je bereik 
hebt of als je telefoon voldoende geheugen heeft 

om er een aantal of misschien wel alle titels in 
op te slaan. 

In deze gids zie je onderaan de pagina steeds 
tips voor nummers die wij bij de omgeving vin-
den passen en die wat ons betreft voor altijd met 
het indrukwekkende Noorse landschap verbon-
den zullen blijven. Als je wilt, kun je de muziek 
van onze rondreis voor Drive Your Adventure zelf 
ook beluisteren, want we hebben onze playlist op 
Deezer gezet. 
www.deezer.com/fr/playlist/5471783842



Samengevat: Noorwegen is een uitgestrekt land, 
met veel natuurlijke obstakels. Een afstand die 
in vogelvlucht niets voorstelt, kan je behoorlijk 
veel tijd kosten, zeker omdat er vaak een vrij lage 
maximumsnelheid geldt. Wie effectief en effici-
ent wil reizen, moet tijd besteden aan het uitstip-
pelen van een route.

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis

Uitrusting
‘s Zomers zijn er in Noorwegen twee dingen waar 
je rekening mee moet houden: regen en muggen 
(ze zijn klein, maar hebben altijd honger). Zorg 
dus dat je tegen allebei beschermd bent. Zoals 
we van verschillende kanten hebben gehoord, 
kun je antimuggenmiddelen het best ter plekke 
kopen. Als je een klamboe in je bus hebt, spuit 
daar dan ook zo’n spulletje op. Tijdens wandelin-
gen kun je een muskietenhoed dragen.

Je uitrusting voor outdooractiviteiten hangt na-
tuurlijk af van wat je van plan bent en kan va-
riëren van een zwembroek tot wandelschoenen 

of een hengel. Hou er rekening mee dat voor het 
vissen in zoetwater strenge regels gelden, zoals 
een minimumlengte voor bepaalde vissoorten, 
en dat je een of meer vergunningen nodig hebt. 
Die kun je krijgen bij lokale beheersorganisaties 
of de eigenaar van het viswater, of via websites 
als inatur.no (alleen geldig voor de zone waar-
voor ze zijn uitgegeven). Win in elk geval van te-
voren inlichtingen in!
 In Noorwegen kun je het hele jaar door skiën. 
Je kunt een ski-uitrustig huren, maar natuurlijk 
ook je eigen materiaal meenemen, om kosten te 
besparen. In dat geval moet je wel een imperiaal 
of dakkoffer op je bus hebben, voor je ski’s, stok-
ken en schoenen.
 Het kan koud zijn in Noorwegen, zelfs in de 
zomer. Neem dus ook warme kleren mee. Als je 
een lange tocht gaat maken, moet je de beperkte 
ruimte in je bus optimaal zien te benutten. Het 
kan handig zijn om er met een specialist van een 
kampeerwinkel of outdoorshop over te praten 
hoe je dat het handigst doet. En ze geven uiter-
aard ook met alle plezier advies over je uitrusting 
zelf!

En daarmee komen we op dé grote vraag van je 
roadtrip: wat neem je wel mee in je kampeerbus 
en wat niet? Iedereen moet die vraag natuurlijk 
voor zich beantwoorden, want veel hangt af van 
je eigen wensen en gewoonten, maar volgens 
ons zijn vijf dingen absoluut onmisbaar:
1  Je multimedia-apparatuur, zoals je fototoe-

stel, telefoon en laptop, om een mooi (beeld)- 
verslag van je reis te maken en dat met ande-
ren te kunnen delen. Hoewel niemand je na-
tuurlijk verbiedt om je een paar weken volledig 
van de buitenwereld af te sluiten.

2  Alles wat je nodig hebt om koffie en/of thee 
te zetten: voor de een is dat een gewoon kof-
fiezetapparaat, voor de ander een Italiaanse 
mokkapot. Clémence kan bijvoorbeeld geen 
dag zonder latte macchiato…
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3  Goede schoenen om door de stad en/of de na-
tuur te wandelen. Een paar slippers voor on-
der een natuurdouche en op de camping.

4  Een spel kaarten en e-books voor regenach-
tige dagen en avonden (in welk seizoen je ook 
gaat, het kan in Noorwegen altijd regenen!).

5  Een voorraadje lang houdbare levensmidde-
len: handig en tegelijk een besparing op je 
kosten van levensonderhoud.

Voor wat betreft de spullen die je dagelijks nodig 
hebt: als je een bus huurt, zit de basisuitrusting, 
zoals keukenspullen en beddengoed er vrijwel 
altijd in. Maar check voor alle zekerheid even 
of dat ook echt het geval is. Vaak kun je bij het 
verhuurbedrijf ook allerlei accessoires huren, 
zoals een dakkoffer of fietsendrager (in Noorwe-
gen kun je natuurlijk ook schitterende fiets- en 
mountainbiketochten maken).

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis
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Boeken en websites voor een 
 optimale voorbereiding

Hoewel we ernaar streven je in deze gids zo com-
pleet mogelijk te informeren, hebben we ook een 
aanvullende lijst met boeken en websites opge-
steld, zodat je je nog grondiger op de roadtrip 
met je kampeerbus kunt voorbereiden. Je doet 
vast leuke ideetjes op (bijvoorbeeld voor wandel-
tochten).

Boeken:
Lannoo’s autoboek - Noorwegen on the road: 
praktische informatie en reisroutes.
De Groene Reisgids Noorwegen: haal meer uit je 
vakantie met Michelinsterren.
Met de camper door Europa: met service en par-
keerplaatsen voor campers.
Elmar- of Rother-wandelgidsen: voor verschil-
len de delen van Noorwegen.
Lonely Planet Noorwegen: voor een lange lijst 
goede adressen.

Websites:
we-van.com: WeVan, de initiatiefnemer van dit 
project, is een verhuurbedrijf met vestigingen 
in heel Frankrijk, maar geeft op de website ook 
reisadvies en informatie over diverse bestem-
mingen (in het Frans, Engels en Duits). Je kunt 
de site bovendien gebruiken om de huur van je 
bus te budgetteren (vertrekpunt, tijdsduur en 
lengte van je reis, type campervan en opties, zo-
als accessoires, uitrusting, aanvullende verzeke-
ring en andere diensten).
driveyouradventure.com: dit is het blog van We-
Van (in het Frans en Engels). Je vindt er van alles 
over onze reis naar Noorwegen. Voor nog meer 
voorpret! 

visitnorway.nl: een buitengewoon uitgebreide, 
toegankelijke website over het toerisme in Noor-
wegen, ontwikkeld door Innovation Norway in 
samenwerking met het Noorse ministerie van 
Handel, Industrie en Visserij.
rando-lofoten.net: wandelroutes op de Lofoten, 
compleet met beschrijvingen en kaarten (in het 
Engels). Je vindt er ook reviews en verslagen. 
nasjonaleturistveger.no: 18 mooie, bijzondere en 
gedetailleerd beschreven routes door de mooiste 
landschappen van Noorwegen. Onmisbaar bij het 
uitstippelen van een onvergetelijke roadtrip.
allesovernoorwegen.nl/huisdier-meenemen: 
een overzicht van regels en formaliteiten om goed 
voorbereid met je huisdier op reis te gaan.
www.anwb.nl/vakantie/noorwegen/informa-
tie/tol: alles over de Noorse tolwegen, tarieven 
en de manier waarop je gebruik kunt maken van 
het automatische betaalsysteem.
inatur.no: informatie over de regelgeving rondom 
de sportvisserij in Noorwegen (in het Engels). Je 
kunt via deze website ook een visakte kopen.
park4night.com en travelhome.nl/noorwegen: 
sites waar je veel praktische informatie voor je 
tocht vindt, zoals bagagelijsten, bezienswaar-
digheden  en  nightspots – een beetje vergelijk-
baar met TripAdvisor of Airbnb, maar dan voor 
de campernomade. Wij vergelijken de tips van 
 Park4Night vaak nog met de app Campercontact, 
die vullen elkaar goed aan.
Mapstr en Google Maps om je route uit te stippe-
len en vast te leggen.
Instagram en Pinterest : om alvast inspiratie op 
te doen en te kijken welke hoogtepunten je niet 
mag missen!

Je reis  naar Noorwegen voorbereiden:  thuis



Een perfect 
avontuur in 
Noorwegen
Outdooractiviteiten

Water, bergen, bossen… in Noorwegen heb je het 
allemaal. Het is een land vol eindeloze avontu-
ren. Er is zelfs zo veel dat je gemakkelijk in de 
keus verbijsterd kunt raken! Daarom geven we 
een paar voorbeelden:
•  overal langs de eindeloze kust van Noorwe-

gen kun je fantastisch surfen, tot de arctische 
wateren van de Lofoten aan toe; 

•  er zijn meerdere nationale parken, waar 
mooie wandelroutes doorheen lopen;

Een perfect  avontuur in Noorwegen:  je  roadtrip

•  de fjorden kun je ook vanuit een kajak bekij-
ken;

•  in Noorwegen vind je altijd mogelijkheden om 
te skiën, zomer en winter;

•  je kunt er vissen in zoet of zout water
•  paardrijden in de vrije Noorse natuur is een 

bijzondere ervaring;
•  in het zuiden zijn mooie stranden, om uit te 

rusten van al die  activiteiten.

Vul de lijst zelf verder aan!
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Een greep uit de evenementen 
waar je onderweg naartoe kunt

Noorwegen lijkt de helft van het jaar in winter-
slaap, maar zodra het mooi weer wordt, wemelt 
het er van culturele activiteiten en allerlei soor-
ten evenementen.
Proef de producten en proef de sfeer! De culi-
naire festivals rondom de Noorse keuken zijn een 
omweg waard. We noemen een paar van de be-
langrijkste:
•  Gladmat, Stavanger, tweede helft van juli
•  Trondersk Matfestival, Trondheim, eind juli – 

begin augustus
•  Bergen Matfestival, Bergen, eind augustus – 

begin september
•  Matstreif, Oslo, begin september
•  Rakfisk Festival, Fagernes, eind oktober – 

begin november

Hoogtepunten van de zomer zijn elk jaar weer de 
muziekfestivals, in alle windstreken van het land 
en vaak onder een heerlijk zonnetje. 

Kies bijvoorbeeld uit:
•  Musikkfest Oslo, eerste weekend van juni
•  Slottsfjell, Tønsberg, half juli
•  Bukta Festival, Tromsø, juli
•  Øya, Olso, begin augustus
•  Parkenfestivalen, Bodø, augustus

Natuurlijk gaat Noorwegen de rest van het jaar 
niet echt in winterslaap, maar in de winter is het 
wel veel lastiger om als buitenlander aan activi-
teiten deel te nemen.

Op reis met je campervan

Organiseer niet alleen je verblijf in Noorwegen, 
maar ook de reis ernaartoe. Je kunt over zee of 
over land reizen.

Als je over zee gaat, boek dan bijtijds een plaats 
op de ferry, bijvoorbeeld van Hirtshals (Dene-
marken) naar Kristiansand (Noorwegen), een 
overtocht van ruim 3 uur. Om je een idee van de 
kosten te geven: voor 2 volwassenen, 1  kat en 
1 Marco Polo Mercedes (in de categorie voertui-
gen van minder dan 6 m lang en 2,6 m hoog) be-
taal je bij rederij Color Line € 317 (de andere re-
derij, Fjord Line, hanteert soortgelijke tarieven, 
maar vaart minder frequent).
Je kunt ook vanuit andere steden naar Noorwe-
gen varen, bijvoorbeeld van Kiel (Duitsland) naar 
Oslo of van Hirtshals naar Larvik (ten zuidwesten 
van Oslo) of Bergen (aan de westkust).

Wie liever zelf rijdt (of last van zeeziekte heeft), 
kan over land naar Noorwegen gaan, via Zwe-
den. Je neemt dan de Øresundsbron (Sontbrug) 
tussen Denemarken en Zweden (tol: € 48 voor 
voertuigen van minder dan 6 m of € 96 voor voer-
tuigen van 6 tot 10 m). Of je maakt een omweg 
via Rusland en Finland – het is alleen de vraag of 
je brandstofkosten dan niet hoger uitvallen dan 
de tol…

Een perfect  avontuur in Noorwegen:  je  roadtrip
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Om je te helpen bij je keus hebben we een paar 
afstanden op een rij gezet:

•  Brussel - Hirtshals, 1100 km
•  Brussel - Oslo via Zweden, 1450 km
•  Brussel - Kirkenes via Rusland, 3900 km 

Dat lijkt ons duidelijk...

Het wegennet in Noorwegen

Wat we er in elk geval van kunnen zeggen, is dat 
het niet bepaald dicht is. En dat het een goed idee 
is om af en toe op je benzinemeter te kijken, want 
niet alle gebieden zijn rijk bedeeld met tanksta-
tions. En dat je in de winter sneeuwkettingen bij 
je moet hebben!
Op een flink aantal wegen wordt tol geheven, 
maar ook voor het rijden in grote stedelijke ge-
bieden moet je betalen. Meestal kan die transac-
tie automatisch worden afgehandeld, maar dan 
moet je je bus natuurlijk wel van tevoren hebben 
aangemeld bij Euro Parking Collection (epcplc.
com).

Er zijn misschien niet veel wegen, maar ze zijn 
wel mooi. Het lijkt zelfs wel of de routes zo zijn 
gekozen dat je optimaal van het landschap kunt 
genieten. De beroemde ‘panoramische routes’ 
zijn aangelegd door de Noorse overheidsdienst 
voor openbaren wegen en die heeft zijn werk dus 
uitstekend gedaan!
De 18 nationale toeristische routes (nasjonale tu-
ristveger) liggen voor het merendeel in het wes-
ten van het land. Je kunt er vele mooie uren op 
zoetbrengen, want de routes zijn zo gekozen dat 
je onderweg ook allerlei bezienswaardigheden 
tegenkomt.
Over het algemeen zijn die routes genoemd naar 
de belangrijkste bezienswaardigheid, maar soms 
hebben ze ook een poëtischer naam gekregen, 
zoals de Helgelandskyten, die letterlijk vertaald 

de aarde met de hemel verbindt. De Atlanter-
havsveien (Atlantische weg) loopt helemaal over 
bruggen en eilanden en laat je kennismaken met 
de kracht van de elementen.

Meer informatie over deze 18 schitterende routes 
vind je op nasjonaleturistveger.no (in het Engels) 
of onder ‘reistips’ op de site visitnorway.nl.

Nog een paar afstanden, nu tussen een aantal 
interessante plaatsen in het land zelf:

•  Vuurtoren van Lindesnes (zuidelijkste puntje) 
- Noordkaap, 1960 km

•  Kristiansand - Oslo, 320 km
•  Kristiansand - Bergen, 450 km
•  Oslo - Bergen, 470 km
•  Oslo - Stavanger, 560 km
•  Oslo - Trondheim, 500 km
•  Oslo - Tromsø, 1620 km
•  Bodø - Bodø via de Lofoten, 740 km en twee 

uur per ferry tussen Bodø en het zuiden van 
de archipel

Een perfect  avontuur in Noorwegen:  je  roadtrip
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