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Fietsen naar
de Noordkaap
Ruige kusten, diepe fjorden en besneeuwde bergtoppen: langs de Noorse kust fiets je door een
panoramisch sprookjesboek. Met dit grote verschil dat een boek de derde dimensie mist, en die is in
Noorwegen zo nadrukkelijk aanwezig! Noorwegen moet je zien en ervaren, elke beschrijving doet de
natuur tekort. De naam ‘Kustroute’ suggereert dat het niet hoog is, maar elke landtong en elke overgang
tussen twee fjorden betekent klimmen. Noorwegen kent geen vlakke wegen, het enige vlakke is het
water, en daar gaan wij met de boot 24 maal overheen. In het noorden is het vasteland zó smal dat
we uitwijken naar de Lofoten. Dat is bepaald geen straf, deze eilanden betoveren met ruige bergen,
inhammen, vissersdorpjes en pontjes in alle maten. Helemaal op het einde volgt de ultieme bekroning:
de middernachtzon op het noordelijkste puntje van Europa.
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Bergen, een oude handels- en
Hanzestad, is het startpunt van
de route. Tijdens Sail 2014 is de
stad in zijn element, er is veel
volk op de been en tall ships
liggen langs de kade.

Elke klim langs een fjord wordt beloond
met een uitzicht over de hele baai en de
omringende bergen.
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Morgenstimmung: ’s nachts
om drie uur verstoppen de
trollen zich achter de nevels.
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Overal op de Lofoten zie je rekken
met drogende stokvis.
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Rendieren, op het noordelijkste stuk een
vertrouwd beeld. Er zijn nog steeds nomadische Sami die leven van hun kudden,
maar rendieren laten zich niet in weilanden
opsluiten.

Beloning of anticlimax? De Noordkaap is een commerciële toeristische attractie geworden.

De fietsgids Noorwegen, langs de kust
naar de Noordkaap is een uitgave van
Europafietsers (www.europafietsers.nl).
De hellingen zijn nooit echt steil, wel soms
enkele kilometer lang. Vooral in ZuidNoorwegen gaat het tussen de fjorden
veel op en af. Boven de poolcirkel volg je
de kust van de Lofoten. Weer op het vasteland, na Tromsø, wordt het eenzaam en
arctisch met rendieren en de middernachtzon. De gids beschrijft de route en geeft
informatie over omgeving, veerdiensten
en overnachtingsmogelijkheden.
Te koop in de GRwebshop en in de
reisboekhandel.
Echt waar: middernachtzon!
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