
DE LOFOTEN N O O RW E G E N

Laveren tussen zon, mist en regen

Uitstapje Lofoten
Dat valt toch vies tegen: ‘eventjes’ naar de Lofoten rijden. We had-
den gedacht het vanuit Oslo in een dag of drie te kunnen klaren, 
maar dat worden er door de snelheidsbeperkingen op de Noorse 

wegen zomaar zes. En toch, ons hoor je niet klagen. De rit is won-
derschoon en waar we ook stoppen voor de nacht, het is overal even 
prachtig. Sinds jaar en dag leven de inwoners van de Lofoten van de 
opbrengsten van de visserij. Daar is sinds de aanleg van de E10 – de 
weg die alle eilanden met elkaar verbindt en het gebruik van veerbo-
ten overbodig heeft gemaakt – het toerisme bij gekomen. Het unieke 

landschap met de hoge puntbergen lag er uiteraard al veel langer.
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We redden het nog net, de laatste ferry 
van Bodø naar Moskenes. En wat een prachtig 
uitzicht hebben we daar, staande aan dek 
van het schip, met de befaamde puntbergen 
van de Lofoten, parmantig op een rij, in het 
vizier. Wat een welkom. De camping van 
Moskenes is klein en overvol, geen sprake van 
dat wij híer neerstrijken. Een passant vertelt 
ons van een schitterend gelegen camping in 
Fredvang, aan de noordkant van het eiland 
Moskenesøy. Dit blijkt een gouden tip. Deze 
ruim opgezette camping ligt direct aan een 
parelwit zandstrand. Het heldere, turquoise 
zeewater doet je helemaal vergeten dat het in 
wezen ijskoud water is. Eerder krijgen wij het 
gevoel op een tropisch eiland beland te zijn. 

Ook de zon doet fanatiek mee. Van die paar 
laaghangende wolken hebben we geen last, die 
hangen steevast om de puntbergen heen, alsof 
de bergen een rokje dragen.

Uiterste puntje
Maar dan ontwaken we in een mistig en 

kil landschap. Het was ons eigenlijk al verteld: 
hier aan de noordkant van de Lofoten blijven 
de wolken die met de noordenwind worden 
aangevoerd altijd hardnekkig lang hangen. 
Een kort ritje naar de zuidkant en hopla: daar 
komt de zon stukje bij beetje weer tevoor-
schijn. Aangekomen in Reine overheerst de 
strakblauwe lucht. Reine, wat een ongelooflijk 
pittoresk dorp. Vanaf de brug is misschien 

wel het mooiste plaatje van de hele Lofoten 
te maken: blauwe lucht, blauw water, de 
typische puntige toppen op de achtergrond, 
karakteristieke bonte houten huisjes op de 
voorgrond. We rijden door naar Å, het aller-
laatste vissersdorp aan de E10, nagenoeg het 
uiterste puntje van de Lofoten. Vanwege deze 
bijzonderheid, en de daaruit voortvloeiende 
aantrekkingskracht, wordt dit plaatsje ook wel 
het ‘Disneyland’ van de Lofoten genoemd. 
Dit blijkt echter zwaar overdreven. Het 
minuscule dorp met slechts een aantal houten 
huisjes op palen, hoog boven het zeewater, is 
juist vrij verlaten, terwijl dit het hoogseizoen 
is. Leuk om een uurtje rond te lopen, maar 
dan heeft Reine toch veel meer sfeer. Vanuit Å 
ontwaren wij wel een indrukwekkend natuur-
verschijnsel: een dikke mistbank hangt als een 
ware tsunami boven zee en het laatste stukje 
land. De wolkendeken probeert uit alle macht 
over de hoge, steile bergen heen te kruipen. 
Dezelfde wolken die wij nog van vanochtend 
kennen. En ja hoor, terug in Fredvang is het 
wederom mist wat de klok slaat.

Een makkie
Nusfjord is zó’n beroemd dorpje en ont-

vangt zó veel bezoekers dat het helaas zover is 
gekomen dat men entree moet betalen, vijftig 
Noorse kronen om precies te zijn. Dit ienie-
mieniedorp ligt om een ieniemieniefjordje. 
Eigenlijk is het niet meer dan een handjevol 
donkerrode en gele houten huisjes rondom 
het natuurlijke haventje. Her en der staan 
bizar gevormde zitbanken gemaakt door een 
lokale kunstenaar. Maar wij zijn hier niet ge-
komen voor het dure restaurant of voor de rijk 
bevoorraade winkel met typisch Noorse heb-
bedingetjes. Nee, wij gaan een wandeling naar 
Nesland maken. Dat is zes kilometer heen en 
zes kilometer terug, over het pad dat vroeger 
werd gebruikt door de vissers van Nesland, 
wanneer zij voor een tijdje de zee op gingen, 
met boten die vanuit Nusfjord vertrokken. 
Bij het toeristenbureau noemen ze het ‘een 
makkie’, maar dat valt toch enigszins tegen. 
Het weelderig begroeide pad is hier en daar 
onduidelijk en gaat op en neer, maar dat is 
nog goed te doen. Het zijn eerder de reusach-
tige rotsblokken die op een punt bedwongen 
moeten worden, en de ijzingwekkend steile en 
hoge houten trap die we moeten trotseren om 
onze weg te kunnen vervolgen. Het pad volgt 
de kust van een afstandje, dus echt langs het 
water komen we nooit te lopen. Nesland is zo 
mogelijk een nog kleiner dorp dan Nusfjord, 
een paar verspreid liggende huizen, meer is 
het niet. Deden wij over de heenweg nog 
twee uur, de terugtocht verloopt al aanzienlijk 
gesmeerder vanwege de inmiddels ontstane 
bekendheid met het ruige terrein en de te 
verwachten hindernissen.

De kust bij de camping Ørsvågvær

Het pittoreske dorp Reine De kathedraal van Kabelvåg

De kust bij Fredvang

Het Hoofd, Eggum

De fjord van Nusfjord

Beroemd hoofd
De tent is afgebroken, de reis kan weer 

beginnen. Op het eiland Vestvågøy bezoeken 
we twee plaatsen, Unstad en Eggum, aan de 
noordkant van de Lofoten. De mistige kant 
dus, maar vandaag hebben we geluk, het is 
slechts half bewolkt. Unstad staat bekend als 
een van de beste surfplekken van Europa, en 
inderdaad, er zijn nogal wat fanatieke surfers 
aanwezig op dit mooie witte strand. Maar het 
toppunt van schoonheid is toch wel de inham 
Mærvollspollen. Net voor de Unstadtunnel 
hebben we een overweldigend uitzicht op deze 
langgerekte inham, met ook hier weer die 
bekende dikke mistbank in de verte. We rij-
den terug naar de E10 en nemen de volgende 
afslag naar Eggum. Eggum en Unstad zijn met 
elkaar verbonden door een negen kilometer 
lang kustpad voor gevorderden, waarvan wij 

slechts een kilometertje of drie lopen (en weer 
terug). Onderweg passeren we het beroemde 
Hoofd, een kunstwerk van de Zwitser Markus 
Raetz. Het is zaak om om het hoofd heen te 
lopen: eerst staat de kop nog rechtop, dan 
ineens ondersteboven. Een uniek en ingenieus 
bedacht kunstwerk. Ook bezoeken we het 
bescheiden fort van Eggum, in de Tweede 
Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers om 

vijandige schepen uit Moermansk te onder-
scheppen. De rit gaat verder oostwaarts, het 
wordt tijd om op zoek te gaan naar een gezel-
lige, doch simpele blokhut voor de nacht.

Waar spektakel
Het wordt overal aangeboden: een cruise 

naar de om zijn smalte en loodrechte rotswan-
den befaamde Trollfjord. Maar wij vinden de 
prijs toch net iets te veel van het goede. Bij het 
toeristenbureau van Svolvaer blijkt het feno-
meen ‘zuinige Hollanders’ al doorgedrongen 
te zijn, en het alternatief is simpel. Men neme 
de bus van 12:30 uur naar Stokmarknes, die 
er twee uur over doet. Stokmarknes behoort 
tot de Vesterålen; het landschap ziet er ook 
direct heel anders uit, veel vlakker, zonder de 
spectaculaire puntbergen waar de Lofoten zo 
bekend om staan. Aangekomen in de haven 

‘De fjord is zó nauw 
dat je de neiging krijgt 

de rotswanden met 
uitgestrekte arm aan te 

raken’
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ligt het schip van de Hurtigruten al klaar, de 
MS Trollfjord, een enórm gevaarte. Aan boord 
kopen we tickets en voilà, daar vertrekken we 
alweer voor de bijna vier uur durende boot-
tocht door de fjorden terug naar Svolvær. Het 
is een prachtige reis, en het weer zit ook mee 
vandaag. De zon schijnt volop, de lucht is hel-
der en blauw, de kleuren van de huisjes op het 
land bont. Beter hadden we het niet kunnen 
treffen. Hoogtepunt van de dag is die langver-
wachte vaart in en uit de Trollfjord. De fjord 
is zó nauw, dat je de neiging krijgt de rotswan-
den met uitgestrekte arm aan te raken. Het 
schip vaart dan ook uiterst voorzichtig naar 
binnen, tot het niet meer verder kan, en keert 
dan uiterst voorzichtig om om de fjord weer 
rustig te kunnen verlaten. Een waar spektakel, 
waarbij alle passagiers steevast aan dek staan 
en van reling naar reling rennen om maar met 
de beste foto’s thuis te kunnen komen.

Regen
We waren er al een paar keer langsgere-

den op weg van de camping Ørsvågvær naar 
Svolvær: de zogenaamde Lofoten Kathedraal, 
de direct in het oog springende gele kerk van 
Kabelvåg. Het is de grootste houten kerk 
van het noorden van Noorwegen, met plaats 
voor maar liefst twaalfhonderd kerkgangers. 
Al negen eeuwen lang had op deze plek een 
kerk gestaan, dit prachtige exemplaar dateert 
uit 1898. De kerk ziet er schitterend uit in de 
stralende zon. Toch staat ons verblijf op het 
eiland Austvågøya voor een groot deel in het 
teken van de regen. Terwijl op de camping 
onze buren één voor één de tent uit worden 
gedreven door het water, en hun heil zoeken 

in de auto of in het iets hogerop gelegen 
keukentje blijkt onze goedkope tent wonder 
boven wonder van zeer goede kwaliteit en 
blijven onze spullen droog. Maar lekker slapen 
is anders, we doen geen oog dicht met dat 
donderende geraas, het kabbelende geluid van 
stroompjes die zich om onze tent hebben ge-
vormd, en de niet aflatende harde wind. Ook 
ons dagje Henningsvær valt enigszins in het 

water. In dit populaire vissersdorp rennen we 
van café naar winkel, terwijl de regen van geen 
ophouden weet. In het café is het wachten 
geblazen, want wij zijn helaas niet de enigen 
die op het lumineuze idee kwamen om uit 
te druipen in een heerlijk warm en gemoe-
delijk tentje. Onze reis over de Lofoten zit er 
eigenlijk alweer op, maar voor ons gevoel zijn 
we pas echt op de terugweg wanneer we na 
een paar laatste nachten in een blokhut aan de 
Gullesfjord de ferry van Lødingen naar Borges 
nemen, waar wij beginnen aan de lange, lange 
rit terug naar Oslo. 

Henningsvær in de regenKleine inham in het dorp Å

Het witte zandstrand van Fredvang
Ligging en bereikbaarheid
De E6 brengt je van Oslo helemaal tot aan Narvik. Vanuit Narvik voert de 
E10 over de hele Lofoten tot aan het uiterste puntje bij het dorpje Å. Maar 
wil je de rit wat inkorten en Narvik overslaan, dan kun je op diverse plekken 
de oversteek maken van het Noorse vasteland direct naar de Lofoten. In de 
zomer vertrekt de ferry van Bodø naar Moskenes een paar keer per dag, 
van Skutvik naar Svolvær zijn er drie afvaarten per dag (hier moet je uren 
van tevoren aanwezig zijn, als je zeker wilt zijn van een plek aan boord) 
en van Borges naar Lødingen is er zo ongeveer elk uur wel een afvaart 
mogelijk. 

Klimaat en beste reistijd
De Lofoten liggen boven de Poolcirkel, maar het klimaat is desondanks mild 
vanwege de Warme Golfstroom die rond de eilanden spoelt. De gemiddelde 
temperatuur is ’s zomers twaalf graden en ’s winters min één met uitschie-
ters naar beide kanten. De beste reistijd is van mei tot en met september. 
In de zomermaanden blijft het ook ’s nachts licht en van eind augustus tot 
begin april maak je tevens kans om hier het Noorderlicht te zien.

Accommmodaties
Er zijn enkele campings op de Lofoten, maar wildkamperen is ook toege-
staan. Wij stonden een paar nachten op de camping van Fredvang  
(www.fredvangcamp.no) op het eiland Moskenesøy, van waaruit je Reine, 
Å en Nusfjord gemakkelijk kunt bezoeken. Daarna stonden wij een paar 
nachten op de camping Ørsvågvær bij Kabelvåg (www.orsvag.no). Dit is 
een geschikt uitgangspunt voor een bezoek aan Henningsvær en Svolvær. 
Ook sliepen we enkele keren in een blokhut, die op de meeste campings 
beschikbaar zijn, en een welkome afwisseling bieden op de tent, vooral 
wanneer het regent. Menig toerist verblijft in tot luxe accommodaties omge-
bouwde Rorbuer: donkerrode vissershutten die veelal op palen boven het 
water zijn gebouwd. 

Informatie
Noorwegen: www.visitnorway.com/nl 
Noord-Noorwegen: www.nordnorge.com/en
Lofoten: www.lofoten.info/en

PRAKTISCHE INFORMATIE LOFOTEN, NOORWEGEN

‘Een dikke mistbank 
hangt als een ware 
tsunami boven zee’

- Advertentie -
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