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De mystieke
aantrekkingskracht
van de Noorse
zuidkust
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Wie met de boot aankomt, kan
soms de bossen van de Noorse
zuidkust al van veraf zien

Veel zonne-uren, relaxte sfeer
en even alleen op de wereld
Zuid-Noorwegen is van oudsher een gebied, waar velen graag naartoe trekken. De Noren
zelf zien het als een van de meest aantrekkelijke gebieden voor een langer verblijf. De relaxte
sfeer, de combinatie van water en bergen, maar vooral de gezellige stadjes zorgen voor de
grootste aantrekkingskracht.
TEKST & FOTOGRAFIE FRED GEERS
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et zuiden van Noorwegen,

H

door de Noren aangeduid als
Sørlandet, is al eeuwen een
aantrekkelijke plek. Vanuit Nederland gemakkelijk bereik-

baar door de vele overtochten die er zijn
tussen Denemarken en Noorwegen. Dat
maakt de reis ernaartoe zeer overzichtelijk
met vele keuzemogelijkheden. Noorwegen klinkt ver weg, maar Sørlandet is een
van die plekken die snel bereikbaar is. In
minder dan duizend autokilometers in
combinatie met een overtocht is het mogelijk om binnen een etmaal aan deze geliefde zuidkust te vertoeven. Na een autoreis
door Denemarken is het op zich al een belevenis om varend de kust te bereiken.
Met een beetje noordelijke wind ruik je op
afstand de Noorse bossen al.

Boeiende geschiedenis
Dat Nederlanders graag in Sørlandet aan
land gingen, is niet alleen toeristisch gezien zo. Al eeuwen geleden was er druk
bootverkeer tussen Nederland en deze

Zitten op de plantenbak

zuidkust van Noorwegen. Tussen beide
landen bestond een levendige handel.
Noren waren blij met de Nederlandse jenever en graan en wij sleepten er heel wat
hout weg voor de bouw van onze huizen
en boten. Het grillige eikenhout van de
kust was zeer in trek voor de bouw van
schepen en vele lange sparren eindigden
als houten paal onder een Nederlands
huis. Vooral tussen Friesland en WestFriesland en de zuidelijke haventjes van
Zuid-Noorwegen werd druk gevaren.
Hoorn en Enkhuizen waren hierbij de belangrijkste haventjes. Het was een levendige handel. En natuurlijk alles per schip,
dat was het goedkoopst en gemakkelijkst;
juist daarom zijn er zoveel havenstadjes
aan de zuidkust van Noorwegen te vinden. Op een tochtje langs de havens van
Sørlandet zullen we regelmatig op Nederlandse invloeden stuiten. Niet voor niets
wordt het stadje Flekkefjord ook wel Hol-
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Een van die kleine weggetjes met kiosk

‘Al eeuwen geleden was er druk
bootverkeer tussen Nederland en de
zuidkust van Noorwegen’

Op het water gebeurt het

lenderbyen genoemd. In de diverse witte

soms ook wel zin om de auto niet ver

Inspirerende omgeving

stadjes langs de kust zijn ook leuke kleine

het stadje in te rijden, maar aan de rand

Juist vanwege de bijzondere combinatie

musea, waar de sfeer uit vroeger tijd her-

te parkeren. Lekker te voet verder over

van land en water en de grillige kust met

leeft en we kunnen kennismaken met de

de geplaveide weggetjes de plaatsjes in.

honderden eilandjes en schiereilandjes

rijke historie van de handel en zeevaart

Veel van de kleine stadjes hebben smalle

zijn ook veel kunstenaars deze kant op

van beide landen.

straatjes, waar alleen de wandelaar ruim

getrokken. Ze vinden hier de inspiratie

baan heeft. Gelukkig maar, want dit zorgt

in de rust, de kust en de omringende na-

Relaxte sfeer

voor de ultieme ontspannen sfeer. In deze

tuur. En die is hier in overvloed. Veel No-

Het meest kenmerkende van de hele

plaatsjes komen we nog winkeltjes tegen,

ren zoeken hier ook een plekje om tot rust

streek in dit zuidelijke deel van Noorwe-

die elders geen bestaansrecht meer heb-

te komen en aan de kust is er altijd wel

gen is wel het relaxte leventje. In Noorwe-

ben. Maar hier kan het. Een tochtje langs

een plekje voor jezelf. Terwijl in Zand-

gen gaat allemaal al wat minder gestrest

deze andere winkeltjes dan de ketens die

voort de mensen dicht op elkaar gepakt

dan in onze streken, maar in Sørlandet is

we dagelijks zien, is al een verademing.

op het strand zitten, zo zoeken de bad-

dit nog een graadje beter. Het is alsof het

En dan hebben we het nog niet over de

gasten hier een baai voor zichzelf. Weg

allemaal niet in zo’n hoog tempo hoeft.

vele terrasjes aan het water. Je vindt ze

van de drukte, gewoon even alleen op

De kleine havenstadjes liggen een stukje

overal. Elk stadje heeft weer net een an-

de wereld. En dat kan hier zomaar, want

van de hoofdweg af en wie eenmaal op

dere sfeer, maar wel allemaal met hetzelf-

wie wil vaart zo naar een onbewoond ei-

de kleinere weggetjes rijdt, merkt het di-

de levendige beeld: kabbelend water en

land. Ze zijn hier in overvloed. Een van

rect. Doe maar rustig aan. Het heeft dan

kleine levendige straatjes.

die plekken is het gewilde Kragerø, iets i
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oostelijker gelegen in het nabijgelegen
Telemark. Voor de kust liggen ontelbare
eilandjes. Maar ook bij Lyngør, het stadje
dat niet ten onrechte het Venetië van Sørlandet wordt genoemd. Dit gezellige autoloze plaatsje wordt ook wel aangeduid
als de bestbewaarde plaats van Europa.
Wie er rustig doorheen wandelt, begrijpt
waarom. Andere leuke plaatsjes zijn
de buurplaatsen Risør en Tvedestrand,
maar ook het grotere Arendal is boeiend. Leuk is om onder leiding van een
gids een historische wandeling te maken
langs de huizen van Tyholmen, het oude
stadsdeel.

Praktische Informatie
Zuid-Noorwegen

Afwisselend landschap
Behalve de bijzondere kustervaringen
biedt Sørlandet, dat vaak in één adem

Ligging en bereikbaarheid

Accommodaties

genoemd wordt met het nabije Tele-

Zuid-Noorwegen, vaak aangeduid als Sørlan-

In Sørlandet is een breed scala van over-

mark, ook een aantrekkelijke belevenis

det, omvat de provincies Vest-Agder en

nachtingsmogelijkheden, variërend van luxe

in de bergen en bossen. Deze combinatie

Aust-Agder. Soms worden ook het aangren-

hotels met spa en sauna tot eenvoudige

van zee, bos en bergen maakt het gebied

zende Rogaland (omgeving Stavanger in het

vakantiehuisjes aan de kust. Vanwege de

heel veelzijdig. In de omgeving moet je

westen) en Telemark in het oosten meegere-

grote belangstelling van de Noren zelf voor

ook zeker niet gek opkijken als je oog in

kend als onderdeel van Sørlandet. De provin-

huisjes aan het water is het raadzaam om

oog komt te staan met een eland, want

cies vormen de zuidkust van Noorwegen,

tijdig een overnachting te reserveren.

die tref je hier in groten getale aan. Voor-

samen met het Skagerrak. Daardoor is het

al in de avonduren aan de randen van de

gebied makkelijk bereikbaar vanuit Denemar-

Tips

bossen en de akkers kunnen we ze het

ken. Vanuit het Deense Hirtshals vertrekken

De omgeving van Sørlandet is zowel

beste zien. Overdag zijn ze graag in de

boten van onder meer Fjordline naar

geschikt voor actieve vakanties als voor een

bossen en de moerassen, waar de mens

Kristiansand (in de zomermaanden) en

relaxte vakantie. Door de ligging aan het

niet komen kan. In de omgeving van

Langesund, Stavanger en Bergen (het hele

water combineren velen een verblijf met een

meertjes en watertjes treffen we hun lie-

jaar door). Vanuit Utrecht is het circa 950

of andere vorm van watersport. Ook

velingsvoedsel aan: waterlelies. Het ge-

kilometer naar Hirtshals. Naast de overtoch-

zeezeiltochten naar de Noorse zuidkust zijn

bied zit trouwens vol van deze spannen-

ten is het mogelijk om vanuit Schiphol naar

zeer gewild. Door de nabije ligging van

de watertjes en stroompjes. De natuur is

Kristiansand te vliegen.

bergen is het echter ook goed mogelijk om te
wandelen of te ¿etsen in de omgeving.

erg veelzijdig, waardoor wandelen en
fietsen vooral hier erg populair zijn. Ook

Beste reistijd en weer

voor gezinnen met kleine kinderen is de

Juni, juli en augustus zijn mooie maanden

Meer informatie

omgeving zeer aantrekkelijk. Naar het

voor een bezoek aan Sørlandet. Het gebied

Noorwegen algemeen: www.visitnorway.nl

noorden zitten we zo in Setesdal met

staat bekend om een groter aantal zonne-

Sørlandet: www.visitsouthernnorway.com

bergplaatsjes, waar van alles te doen is

uren dan het landelijke gemiddelde. Ook voor

Kristiansand: www.visitkrs.no

voor de buitenliefhebber. Op weg naar

een korte trip gedurende het gehele jaar is

Fjordline: www.fjordline.com

het noorden kun je Hovden lekker de

het gebied zeer geschikt. Door de dagelijkse

Noordzee¿etsroute:

hoogte in. Steeds dient zich weer een

vluchten op Kristiansand leent deze stad zich

www.northsea-cycle.com

nieuw landschap aan: Noorwegen op

ook prima voor een stedentrip in combinatie

z’n best. Q

met een bezoek aan de omgeving.

Kijk op www.Nordicmagazine.nl - 29

