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s Nationaal park Hardangervidda. Het grootste 
bergplateau van Europa en in de zomer een populair 
wandelgebied. Zie blz. 171.

s Oslo. De Noorse hoofdstad is een bruisende stad, 
met kindvriendelijke musea, uitstekende winkels en 
restaurants, en een schitterende Opera. Zie blz. 135.

r Tromsø. In het ‘Parijs van het Noorden’ vindt u 
interessante musea en een mooie kathedraal. De 
stad is een goed uitgangspunt voor verkenningen  
van het ongerepte noorden van het land. Zie blz. 278.

Van de spectaculairste fjorden ter wereld en magnifieke kustlandschappen tot 

historische steden en schitterende voorbeelden van moderne architectuur: 

hier vindt u enkele topbezienswaardigheden van Noorwegen. 

6

r Preikestolen. De route naar de Preikestolen 
(Preekstoel) is een van de populairste wandelingen 
van Noorwegen. Het uitzicht is onvergetelijk, maar u 
moet geen last hebben van hoogtevrees. Zie blz. 191.

Het beste van noorwegen: 
topbezienswaardigHeden
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r Lofoten. Het imposante landschap met ruige 
bergen en witte zandstranden is het handelsmerk van 
de eilandengroep, waar men leeft van de visserij.  
Zie blz. 271.

s Røros is een prachtig bewaard gebleven oud 
mijnstadje met houten huizen met plaggendaken.  
Het staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.  
Zie blz. 166.

v Trondheim wordt beschouwd 
als de historische en religieuze 
hoofdstad van het land. De stad is 
gesticht door Olaf Tryggvason.  
Zie blz. 251.

s De fjorden. De spectaculairste 
trekpleisters van Noorwegen zijn 

allemaal verschillend, maar volgens 
velen is de Geirangerfjord de 

mooiste. Zie blz. 241.

s Noordkaap. Hier bent u op het noorde lijkste puntje 
van Europa beland. Zie blz. 283. 

r Bergen. De op één na grootste stad 
van Noorwegen ligt te midden van 
eilanden aan de diep ingesneden 

westkust. Trek voor deze 
prachtige oude stad met 
 tal van musea, galeries  

en restaurants ten minste  
enkele dagen uit. Zie blz. 213.



Opera, Oslo.  
Het markante Opera-
gebouw van wit graniet  
en glas, gelegen aan een 
kade in Oslo, werd in april 
2008 geopend en is nu 
een van de grootste be- 
ziens waardig heden van 
de hoofdstad. Zie blz. 136.
Ålesund. Na de verwoes-
tende brand in januari 
1904 werd deze stad 
volledig her bouwd in art-
nouveaustijl. Zie blz. 240.
Staafkerken.  
In Noorwegen zijn nog 
28 staafkerken bewaard 
gebleven. De twee 
mooiste zijn de staafkerk 
van Heddal, de grootste 
van het land, en de kerk 
van Urnes, die op de 

Wereld erfgoedlijst van  
de Unesco staat.  
Zie blz. 185 en 233.
Hamsuncentrum, 
Nordland. Het Hamsun -
centrum heeft een 
plaggen dak en een 
exterieur van zwart hout. 
Het staat op het eiland 
Hamarøy, waar de 
schrijver Knut Hamsun 
opgroeide. Zie blz. 276.
Parlementsgebouw van 
de Samen, Finnmark. 
Een weergaloos voor-
beeld van moderne 
architectuur, waarin 
traditionele Samen-
elementen zijn 
ver smol ten met 
moderne technologie. 
Zie blz. 80 en 285.

De mooiste gebouwen

De staafkerk van Hallingdal. 

Het beste van noorwegen:  
andere Hoogtepunten
Prachtige fjorden, adembenemende berglandschappen, 

hypermoderne architectuur en een enorme keus aan sportieve 

mogelijkheden: Noorwegen is een paradijs voor zowel cultuur-  

als natuurliefhebbers. Hier vindt u enkele van de hoogtepunten.

8

Geirangerfjord. Deze 
fjord is opgenomen op  
de Werelderfgoedlijst  
van de Unesco en staat 
bekend om zijn heldere 
water en magnifieke 
watervallen. Volgens  
velen is de Geirangerfjord 
de mooiste fjord van het 
land. Zie blz. 241.
Sognefjord. De diepste, 
langste en spectaculair ste 
fjord van Noorwegen. Hier 
vindt u de staafkerk van 
Urnes en het Noors 
Gletsjer mu seum. De 
spectaculaire treinreis 
van Flåm naar Aurland 
aan de Sognefjord is een 
onverge telijke ervaring. 
Zie blz. 231.
Nærøyfjord. Deze zijarm 
van de Sogne  fjord is op 
het smalste punt slechts 
250 m breed. Ook deze 
fjord staat op de Wereld-
erfgoedlijst. In de winter is 

het water soms bevroren, 
in de zomer wordt er veel 
gekajakt. Zie blz. 234.
Hardangerfjord. Deze 
fjord is het mooist in de 
lente, wanneer de vele 
boomgaarden in bloei 
staan. In de zomer kunt u 
er genieten van morellen 
en een bezoek brengen 
aan de 17e-eeuwse 
Baronie Rosendal, of het 
mooie openluchtmuseum 
in Utne. Zie blz. 202.
Lysefjord. Langs de ruige, 
winderige Lyse fjord vindt 
u de Prei ke   stolen, een 
reusachtige rots die 600 m 
boven zeeniveau uit-
steekt, en de Kjeragbolten, 
een rotsblok dat tussen 
twee rotswanden 
balanceert. Dit is een 
populaire bestemming 
voor trekkers en lief-
hebbers van extre me 
sporten. Zie blz. 191.

De mooiste fjorDen (noorD naar zuiD)

De Lysefjord, Rogaland.
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Wandelen. Noorwegen is 
zonder meer een para dijs 
voor wandelaars; het land 
heeft mogelijkheden te 
over. Jotunheimen en de 
Hardangervidda behoren 
tot de populairste wandel
gebieden. Zie blz. 89.
Walvissen observeren. 
Tussen mei en september 
hebt u voor de kust van 
Nordland en de Lofoten 
grote kans dwerg vin
vissen, orca’s en zelfs 
potvissen te zien.  
Zie blz. 275.
Noorderlicht.  
Aurora borealis, het 
noorderlicht, is een van de 
spectaculairste natuur
verschijnselen ter wereld. 
In de wintermaanden is 
het bij een heldere hemel 

vaak te zien ten noorden 
van de poolcirkel.  
Zie blz. 269.
Hurtigruten.  
De boottocht van Bergen 
naar Kirkenes wordt 
beschouwd als een van 
de mooiste cruises ter 
wereld en is een ideale 
manier om kennis te 
maken met de imposante 
Noorse kustlijn.  
Zie blz. 225.
Langlaufen.  
Noorwegen is een van de 
mooiste bestemmingen 
voor wintersporters. 
Vooral langlaufen is erg 
populair; verspreid over 
het hele land liggen 
duizen den kilometers aan 
geprepareerde pistes.  
Zie blz. 93.

De leukste activiteiten

Nasjonalgalleriet, Oslo.  
Een prachtig overzicht 
van Noorse kunst van het 
eind van de 18e tot het 
begin van de 20e eeuw, 
met werken van onder 
anderen Christian Krogh 
en J.C. Dahl. Zie blz. 141.
Vikingschipmuseum, 
Oslo. Drie zorgvuldig 
gerestau reerde Viking
schepen en honderden 
voorwerpen uit de 
Vikingtijd. Dit museum in 
Bygdøy is heel populair. 
Zie blz. 148.
Maihaugen, Lille
hammer. Een van de 
beste openluchtmusea 
van het land, met talloze 
authentieke gebouwen, 
oude ambachten, kunst
nijver heid  en het hele jaar 
door kinder programma’s.  
Zie blz. 164.

Noors Oliemuseum, 
Stavanger. Interactief, 
zeer interessant museum 
voor zowel kinderen als 
volwassenen, gevestigd 
in de ‘oliehoofdstad’ van 
Noorwegen. Zie blz. 199.
Ringve Musikkmuseum, 
Trond heim. De collectie 
muziekinstrumenten is 
fascinerend. Het museum 
is ook interessant voor 
wie weinig van mu ziek 
weet. Zie blz. 255.

De beste musea en galeries

Langlaufen.

Nidaroskathedraal, 
Trondheim.  
De oudste kathedraal  
van Noor wegen is de 
laatste rustplaats van 
SintOlaf, de koning die 
het christendom in het  
land introduceerde.  
Zie blz. 252.
Oude centrum, 
Fredrikstad.  
De best bewaard geble ven 
versterkte stad van 
Scandinavië, met keien
straatjes en mooie oude 
huizen. Zie blz. 156.
Fort Akershus, Oslo.  
Dit duizend jaar oude 

complex, de trots van de 
Noorse hoofdstad, is 
gebouwd op een rots met 
uitzicht over de haven en 
de fjord. Zie blz. 137.
Røros. Een perfect 
bewaard gebleven mijn
stadje, met houten huizen 
van driehonderd jaar oud. 
De mijnen kunnen 
bezichtigd worden.  
Zie blz. 166.
Håkonshallen, Bergen. 
De Noorse koninklijke 
familie geeft nog steeds 
feesten in deze 
legendarische hal aan  
de kade. Zie blz. 217.

HistoriscHe bezienswaarDigHeDen

Het noorderlicht boven de Ersfjord bij Tromsø.



Van de honderden eilandjes en rotsen in het 
zuidelijke Skagerrak tot de spaarzaam be-
groeide toendra’s van het verre noorden en 

van de dichte bossen in het oosten tot de diepe 
fjorden in het westen: het landschap van Noorwe-
gen is buitengewoon afwisselend.

Noorwegen beslaat het westelijke en het noor-
delijke deel van het Scandinavisch schiereiland 
en heeft (met inbegrip van de archipel Spitsber-
gen en het eiland Jan Mayen) een oppervlakte van 
ongeveer 385.155 km2. Van zuid naar noord meet 
het land 1750 km, van west naar oost loopt de 
breedte sterk uiteen. Ten zuiden van Trondheim 
dijt Noorwegen het meest uit, maar op het smalste 
punt, in de buurt van Narvik, is het slechts 6 km 
breed. 

Spectaculaire landschappen
Een groot deel van het land bestaat uit bergen en 
hoogvlakten. Noorwegen is een van de bergach-
tigste landen van Europa: vier vijfde van het land-

oppervlak ligt op een hoogte van minimaal 150 m. 
De hoogste berg, de Galdhøpiggen in Jotunheimen 
(letterlijk: ‘woonplaats van de reuzen’), meet 
2469 m. In dit gebied zijn de meeste hoge toppen 
van Noorwegen te vinden. 

Enkele gletsjers in het land behoren tot de 
grootste van het Europese vasteland; de Joste-
dalsbreen is met een oppervlakte van 487 km2 de 

allergrootste. Ongeveer 23 procent van het land is 
bedekt met bossen. Akkers en weiden nemen 
slechts 3 procent van Noorwegen in beslag; de 
rest bestaat uit meren, veenland, moerassen en 
braakliggende grond.

Het overgrote deel van de bevolking woont 
langs de kust en in de vele dalen in het binnenland 
die tijdens de laatste ijstijd zijn uitgeslepen door 
gletsjers; dezelfde gletsjers die de vele fjorden 
van Noorwegen hebben geformeerd. Een van de 
grootste dalen is het 230 km lange Gudbrandsdal, 
dat zich uitstrekt van Lillehammer in het zuiden 
tot Dovre in het noorden. De belangrijkste ver-
keersader tussen Oslo en Trondheim loopt door 
dit dal. Ten zuiden van het Gudbrandsdal ligt 
Mjøsa, het grootste meer van Noorwegen.

EEn ongEtEmd land
Door de eeuwen heen is de ruige topografie van 

Noorwegen zowel een uitdaging als een zegen 

geweest voor de bewoners. Het landschap heeft ook in 

belangrijke mate het karakter van de Noren gevormd.

Zomer in Eidsbugarde, Jotunheimen.
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Een van de meest afgelegen delen van Noor-
wegen is Spitsbergen (Svalbard), 600 km ten 
noorden van het vasteland, waar ijsberen 
voorkomen. De archipel heeft als walvisstation 
en kolenmijn gediend, en ontvangt vandaag de 
dag toeristen en onderzoekers.



Tot de bijzondere diersoorten die in Noorwe-
gen voorkomen behoren bruine beren, al 
zijn het er nog maar heel weinig. Alleen wie 

helemaal naar nationaal park Øvre Pasvik reist, 
aan de grens met Finland en Rusland, heeft de 
kans deze dieren in het vizier te krijgen. Voor wol-
ven geldt hetzelfde: hoewel ze in enkele delen van 
het land voorkomen, zijn er maar weinig bezoe-
kers die ze ooit te zien hebben gekregen.

Elanden, de ‘koningen van het woud’, leven in 
heel Noorwegen, behalve in het uiterste noorden. 
Hier wordt hun plaats ingenomen door rendieren, 
die in grote kuddes door Samen worden gehou-
den. Ondanks de ruime jachtquota doen elanden 
het erg goed in Noorwegen; de huidige populatie 
telt ongeveer 120.000 dieren. 

Alleen de mannetjes, die stieren worden ge-
noemd, hebben een gewei. Jaarlijks werpen ze dit 
na afloop van het paarseizoen af om energie voor 

de winter te sparen. De meeste kans om ze in het 
oog te krijgen is ’s zomers, wanneer ze het bos 
verlaten om van het rijpe graan te eten voordat het 
wordt geoogst.

Dieren uit de bergen
Enkele andere interessante zoogdieren zijn lyn-
xen, veelvraten, herten, hazen, bevers, otters, vos-
sen, lemmingen en de fascinerende muskusossen, 
overlevers van de laatste ijstijd die ooit bijna wa-

ren uitgestorven. In 1932 zijn ze hierheen overge-
bracht vanuit Groenland. Sindsdien leeft er een 
kudde in het nationaal park Dovrefjell (zie blz. 
169) - een van de weinige plaatsen ter wereld 
waar deze reusachtige bergbewoners te zien zijn. 
Muskusossen hebben een bijzonder dikke vacht 
en de mannetjes staan bekend om hun doordrin-
gende geur  (nuttig in de paartijd om vrouwtjes 
aan te trekken). De dieren voeden zich met gras, 
riet en mos en zijn bestand tegen extreem barre 
weersomstandigheden. 

Bedreigde soorten
Veel mensen zijn vooral geboeid door de Arcti-
sche fauna. Helaas worden juist deze dieren dik-
wijls het meest met uitsterven bedreigd. Voor-

Dieren in het wilD
Voor veel bezoekers van Noorwegen staat het observeren 

van dieren in hun natuurlijke leefomgeving hoog op  

de agenda. Sommige zeldzame diersoorten zijn erg  

schuw, maar veel andere laten zich geregeld zien.

Elanden kunnen een schofthoogte van 2,1 m bereiken.
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De nationale parken van Noorwegen vormen 
een uitstekende gelegenheid om dieren in het 
wild te zien. In Rondane, vier uur rijden van 
Oslo, komen veelvraten, marters, lynxen en 
een kleine populatie beren voor, en in de lucht 
cirkelen steenarenden.



In de ongerepte wetlands, kust- 
en berggebieden van Noorwegen 
gedijen vogels als sneeuwuilen, 
steenaren den, pape gaai duikers  
en wilde zwanen. 

In Noorwegen komen circa 470 vogelsoorten voor, 
waarvan 260 soorten hier regelmatig broeden. Het 
land is het hele jaar ideaal om vogels te observe-
ren. In de uitgestrekte wouden van het oosten ver-
tonen auerhoenderen hun indrukwekkende balts. 
In de moerassen en wetlands zijn tijdens de vogel-
trek in het hele land wilde zwanen, ganzen, eenden 
en allerlei andere waadvogels te zien. Er zijn tal van 
drassige gebieden; een van de grootste is Jæren, 
ten zuiden van Stavanger. Ramsargebieden (zie 
ook blz. 86) zijn bij uitstek geschikt voor het obser-
veren van waadvogels.

In een land met een dergelijke lange kustlijn als 
Noorwegen - van de Hvaler-eilanden in het zuiden 
tot de rotsachtige kliffen rond de Noordkaap, en de 
hele westkust daartussen - zijn vanzelfsprekend 
volop mogelijkheden om zeevogels in hun natuur-
lijke omgeving te zien.

Nationaal park Femundsmarka, ten zuidoosten 
van Røros, is ideaal om valken te zien. Europese zee-
arenden, de grootste roofvogels van Scandinavië, 
komen langs de kust van Nordland voor, en steen-
arenden leven in bergachtige gebieden. Verder ko-
men er in Noorwegen vier uilensoorten voor, waar-
onder de sneeuwuil.

Kolonies zeevogels
De eilanden Runde en Røst staan bekend om hun 
enorme kolonies zeevogels. Op Runde, voor de 
kust van Ålesund, nestelen elk jaar tussen februari 
en augustus honderdduizenden vogels. Dit is een 
van de belangrijkste toevluchtsoorden voor vogels 
in Noord-Europa, waar behalve grote kolonies  
papegaaiduikers ook drieteenmeeuwen, noord se 
stormvogels, aalscholvers, jagers, alken en zee-
koeten te zien zijn. De kolonie van Rundebranden 
(een van de circa veertig kolonies jan-van-gents ter 
wereld) is zelfs de grootste en oudste van Noor-
wegen.

Op het steile, hoge eiland Røst, het zuidelijkste 
eiland van de Lofoten-archipel, nestelen de groot-

ste aantallen vogels van heel Noorwegen. Circa 
een kwart van de zeevogelpopulatie van het land 
probeert op dit eiland een plaatsje te vinden. Er 
worden boottochten naar zowel Runde als Røst ge-
organiseerd.

Het is goed om te weten dat u niet helemaal naar 
het noorden van Noorwegen hoeft voor de sensati-
onele aanblik van duizenden en nog eens duizen-
den zeevogels. Het district Jæren, ten zuiden van 
Stavanger, is vooral tijdens de trek in het voorjaar 
een uitstekende locatie voor het observeren van 
talloze waadvogels, futen, duikers en ander gevo-
gelte.

Arctische soorten
Wie in de zomer naar het noorden gaat, mag het 
schiereiland Varanger in Finnmark niet missen. Er 
komen Arctische soorten voor als eidereenden 
(waaronder de zeldzame Stellers eider), zeekoeten, 
roodkeelpiepers, sperweruilen, taigagaaien en 
Laplanduilen. De zeldzame visarend is ook te zien 
in het nabijgelegen nationaal park Øvre Pasvik.

Ook Spitsbergen, nog verder naar het noorden, is 
een fantastische plek om papegaaiduikers, paarse 
strandlopers, kleine alken, drieteenmeeuwen, 
noordse stormvogels en dikbekzeekoeten te zien. 
De meeste vogels op Spitsbergen zijn trekvogels; 
het Spitsbergen sneeuwhoen is de enige soort die 
deze eilanden in de winter niet verlaat. ❑

Een paradijs voor  
vogelaars

Meeuwen volgen een school vissen bij Havøysund, een 
vissersdorpje ten noorden van Hammerfest.
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In het jaar 793 verschenen er ‘onheilspellende 
voortekenen boven Northumbria die de bevol-
king grote angst aanjoegen. Ze bestonden uit 

hevige wervelwinden en bliksemschichten, en er 
werden vurige draken gezien die door de lucht 
vlogen. Op deze voortekenen volgde een grote 
hongersnood en enige tijd later in datzelfde jaar, 
op 8 juni, werd het Godshuis op Lindisfarne jam-
merlijk verwoest door heidense mannen, die plun-
derden en bloed vergoten’.

Aldus een Angelsaksische kroniek over de ver-
woesting van het klooster van Lindisfarne (het 
huidige Holy Island), iets ten zuiden van Berwick-

upon-Tweed in Northumberland (in het noordoos-
ten van  Engeland). Het was de eerste grote aanval 
op het christendom door de Vikingen, de heidense 
krijgers uit het noorden die drie eeuwen lang hun 
stempel op de Europese cultuur zouden drukken. 
Uiteindelijk was er echter sprake van wederzijdse 
culturele uitwisseling: een vroege Vikingkoning, 
Olaf Haraldson, liet zich tot het christendom be-
keren, werd in Normandië gedoopt en keerde naar 
zijn geboorteland terug om daar het geloof te 
brengen. Tegen 1030, het jaar waarin hij op het 
slagveld sneuvelde, was het christendom door 
zijn toedoen stevig geworteld in grote delen van 
Noorwegen als de toekomstige religie van het 
land.

De erfenis van de Vikingen is allerminst ver-
dwenen, maar nog steeds duidelijk zichtbaar in 

talloze uitingen die onder de term ‘volkskunst’ 
vallen. Daartoe behoren de houtsnijkunst, decora-
tieve schilderkunst van het platteland en de kleur-
rijke nationale klederdrachten.

Houtsnijkunst
De Vikingschepen, die bekend kwamen te staan 
als de drakenschepen, waren niet alleen uiterst 
zeewaardig, maar ook prachtig om te zien. Ze wa-
ren overnaads (van overlappende planken die met 
ijzeren klinknagels werden vastgezet) gebouwd 
op lange kielbalken die aan de uiteinden een om-
hooggebogen voor- en achtersteven vormden. De 
boeg was tot aan de waterlijn verfraaid met hout-
snijwerk, veelal drakenkoppen en menselijke fi-
guren. Ook allerlei gewone voorwerpen werden 

TradiTionele kunsTnijverheid
Tradities worden in ere gehouden in Noorwegen, vooral 

als het om kunstnijverheid gaat. Binnen deze tradities zijn 

echter opmerkelijke invloeden van buitenaf te herkennen. 

Houtsnijwerk op de staafkerk van Heddal.
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Restaurant Frognerseteren, dat in 1891 is  
gebouwd op een helling die uitkijkt op Oslo  
en in 1909 werd verbouwd, is een van de 
mooiste voorbeelden van houten gebouwen  
in de moderne ‘drakenstijl’.



Een gedetailleerde gids van het hele land,  
waarbij de belangrijkste bestemmingen 

met een cijfer (of letter) zijn aangegeven  
op de kaartjes (bijvoorbeeld 1).  

Noorwegen is een smal, langgerekt land, dat zich van 
het noorden van het Europese vasteland tot ver boven 
de poolcirkel uitstrekt. De vroegere hoofdstad Trond-

heim ligt 500 km van de huidige hoofdstad Oslo, maar dat is 
slechts een kwart van de totale lengte van de diep ingesne-
den kustlijn. Oslo ligt even ver van Monaco als van de 
Noordkaap, terwijl de eilanden van Spitsbergen (Svalbard), 
die de noordelijkste buitenpost van het land vormen, nog 
eens honderden kilometers noordelijker liggen. Met een be-
volking van slechts 5,1 miljoen mensen heeft Noorwegen 
ruimte in overvloed.

Toch is het land goed te bereizen. Al heel 
lang zijn de Noren - zoals ook de Vikingen 

bewezen - uitstekende zeelieden. Tegenwoordig spelen de 
schepen van Hurtigruten en andere veerboten een grote rol 
langs de kust en in de fjorden. Op het land zijn zelfs de 
meest geïsoleerde gemeenschappen nu door middel van 
spoorlijnen, wegen, bruggen over fjorden en tunnels door 
bergen en onder de zeebodem ontsloten.

Het landschap is spectaculair en uiterst afwisselend, met 
bergen, zee, fjorden en bossen. Oslo, Stavanger, Bergen, 
Trondheim en Tromsø zijn kleine, overzichtelijke steden. 
De grote afstanden tussen dorpen, steden en boerderijen 
hebben een eeuwenoude traditie van gastvrijheid in de 
hand gewerkt. De bevolking is hartelijk en het klimaat 
veel minder koud dan de noordelijke ligging van het land doet vermoeden. 
Dankzij de warme Golfstroom is de zee langs de westelijke kustlijn het hele 
jaar door ijsvrij.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw bracht de olie welvaart, waardoor 
de levensstandaard van dit zeer vaderlandslievende volk nu een van de 
hoogste ter wereld is. Dat heeft echter niets veranderd aan de grote liefde 
voor de natuur van de Noren, liefhebbers van het buitenleven bij uitstek. 
Noorwegen is de ultieme vakantiebestemming, met eindeloos veel ruimte 
voor wandelingen en skitochten in een heerlijk frisse lucht. ❑

Reizen dooR nooRwegen

i n l e i d i n g  ◆  1 2 9

‘Koning Neptunus’ zegent 
passagiers die de poolcirkel 
passeren.

De Atlanterhavsveien (Atlantische 
Weg) in Møre og Romsdal.
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Dyre Vaas. De muurschilderingen bin-
nen in de hal zijn gebaseerd op moder-
nere thema’s. In deze hal wordt elk jaar 
op 10 december de Nobelprijs voor de 
Vrede uitgereikt. De klok aan de zuid-
kant is met 8 m in doorsnede een van de 
grootste uurwerken van Europa. 

Oorlog en vrede
Als u van het Rådhus langs de fjord naar 
het zuiden loopt komt u bij het middel-
eeuwse Akershus Slott og Festning 3 
(kasteel en vesting, half jun.-half aug. 
ma. t/m za. 10.00-16.00, zo. 12.00-
16.00, sep.-apr. alleen in de weekends 
12.00-17.00, terrein rond het fort dage-
lijks open 6.00-21.00 uur, entreegeld 
voor het kasteel). Dit oorspronkelijk uit 
1299 stammende complex beschermde 
Christiania (zoals Oslo tot 1925 heette) 
tegen overvallen. In de Tweede Wereld-
oorlog hielden de Duitsers het complex 
bezet. Ze fusilleerden verschillende ver-
zetsstrijders bij het oude munitiedepot. 
Na de oorlog werd de Noorse kanselier 
en collaborateur Quisling op dezelfde 
plek geëxecuteerd. Het Norges Hjem-
mefrontmuseum 4 (Noors Verzets-
museum, jun.-aug. ma. t/m za. 10.00-

17.00, zo. 11.00-17.00, sep.-mei ma. 
t/m vr. 10.00-16.00, za.-zo. 11.00-16.00 
uur, entreegeld) op het terrein is gewijd 
aan de Noorse bezetting, en het Fors-
varsmuseet 5 (Krijgsmuseum, mei-
aug. ma. t/m vr. 10.00-17.00, za.-zo. 
11.00-17.00, sep.-apr., di. t/m vr. 10.00-
16.00, za.-zo. 11.00-17.00 uur) behan-
delt de Noorse militaire en politieke ge-
schiedenis van de tijd van de Vikingen 
tot op heden.

Aan de overkant van de Pipervika-in-
ham verheffen zich de van glas, chroom 
en neon voorziene gebouwen van Aker 
Brygge 6. In dit gerenoveerde voet-
gangersgebied aan de haven, met als 
middelpunt een onoverdekt binnenhof 
met beelden, zijn winkelgalerijen, tren-
dy bars, restaurants, theaters en galeries 
gevestigd. In de zomer worden er ook 
openluchtfestivals gehouden. Het be-
drijvige Aker Bryg ge is enorm populair. 
Op een warme zomerdag is het heerlijk 
om neer te strijken op een van de vele 
terrasjes aan de waterkant en het leven 
aan u voorbij te zien trekken. 

Ten westen van Aker Brygge ligt het 
modieuze, nieuwere Tjuvholmen, waar 
eveneens veel restaurants en dure appar-

Kaart  
blz. 136

De Opera in Oslo. 

De Oslo Pass biedt vrij 
toegang tot meer dan 
dertig musea en 
attracties in Oslo, 
onbeperkt parkeren in 
gemeente lijke 
parkeergarages, 
onbeperkt openbaar 
vervoer in het hele 
stedelijke gebied en 
andere kortingen.  
De pas is te koop voor  
24, 48 of 72 uur bij 
toeristenbureaus en 
grote hotels.

VOORDEELKAART
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Deze drukke markt ligt in het hart van 
Bergen. Het is leuk om de marktkooplui 
aan het werk te zien of naar de boten te 
kijken, die na een nacht vissen aan de 
kade liggen aangemeerd.

De beste winkels en warenhuizen van 
de stad zijn gevestigd aan de Torgal-
menningen, een populair plein ten zui-
den van de vismarkt. Het opvallendst is 
Sundt, dat is opgetrokken in de Scandi-
navische Funkis-stijl die in de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw in 
zwang was (het gebouw dateert van 
1938). Op het plein staat het monument 
voor zeelieden, dat gewijd is aan alle 
Noorse zeelieden die op zee het leven 
hebben gelaten. Rond de voet van het 
monument marcheert een stoet gebeeld-
houwde figuren.  

De andere kant op, een stukje heuvel-
opwaarts vanaf de vismarkt, staat in een 
ander oud gedeelte van de stad het 
Gamle Rådhuset (oude stadhuis). Het 
is in 1558 als particuliere woning ge-
bouwd en werd al een paar jaar later, in 
1562, aan de stad geschonken. Eeuwen-
lang deed het dienst als stadhuis, tot het 
stadsbestuur in 1974 zijn intrek nam in 
lelijke moderne hoogbouw.

Interessante musea
Bergen is uitstekend te voet te verken-
nen. Als u vanaf de Torgalmenningen 
een klein stukje omhoogloopt over de 
Vest Torggate, in de richting van de 
hoge spits van de Johannes kirken K 
(St.-Janskerk, half jun.-half aug. di. t/m 
vr. 11.00-14.00, rest van het jaar tot 12.30 
uur), komt u uit op de heuvel Sydnes-
haugen. Hier vindt u - in de buurt van de 
universiteit - een groepje musea. Het  
Naturhistorisk Museum L (jun.-aug. 
di. t/m vr. 10.00-16.00, za.-zo. 11.00-
16.00, sep.-mei di. t/m vr. 10.00-15.00, 
za.-zo. 11.00-16.00 uur, entreegeld) ligt 
in de mooie Botanisk Hage (botanische 
tuin, met een tropische kas). In het His-
torisk Museum M (zelfde openings-
tijden als het Natuurhistorisch Museum) 
kunt u van alles te weten komen over 
staafkerken, de godsdienst van Noor-
wegen en nog veel meer. Het Sjøfarts-
museum N (Scheepvaartmuseum, da-
gelijks open 11.00-15.00 uur, entreegeld) 
ten slotte is gewijd aan de geschiedenis 
van de scheepvaart van de Oudnoorse 
periode tot op heden.

In de universiteitswijk staan fraaie 
koopmansvilla’s uit omstreeks 1900. De 

Kaart  
blz. 214

De vismarkt.
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Samisch cultureel centrum en een mu-
seum, Saemien Sijte (eind jun.-aug. 
ma. t/m vr. 10.00-17.00, za.-zo. 12.00-
17.00, rest van het jaar ma. t/m vr. 9.00-
15.00 uur, entreegeld).

Ongeveer 50 km naar het oosten, vlak 
bij de grens met Zweden, ligt het Gres-
såmoen Nasjonalpark 4. De dichte 
bossen in dit bergachtige gebied zijn 
kenmerkend voor Trøndelag.

Verspreid over heel Noorwegen, 
maar vooral in het noorden, liggen tal 
van kleine plaatsjes op kruispunten van 
vervoer over land en/of over water. Een 
typisch voorbeeld is Grong, waar de E6 
van noord naar zuid en de weg en spoor-
lijn naar Namsos naar het westen sa-
menkomen, terwijl iets ten zuiden van 
de plaats de secundaire weg nr. 74 door 
een ruig landschap oostwaarts naar de 
Zweedse grens bij Gaddede gaat. Er ko-
men hier ook twee rivieren samen, de 
Namsen en de Sanddøla, die allebei po-
pulair zijn bij sportvissers. In de buurt 
van Grong storten beide rivieren via een 
imposante waterval omlaag: in het noor-
den de Fiskumfossen 5 van de Nam-
sen en in het zuiden de Formofossen in 
de Sandøla. 

U kunt van alles over zalm te weten 
komen in het Namsen Laksakvarium 
(Zalmaquarium, eind jun.-begin aug. 
ma. t/m vr. 9.00-19.00, za. 11.00-18.00, 
rest van het jaar 9.00-15.30 uur, entree-
geld) bij de Fiskumfossen. In Namsos 
vindt u de Nord Trøndelag Fylkesgal-
leri (ma. t/m vr. 11.00-16.00, za. 11.00-
14.00 uur), een galerie met werken van 
binnen- en buitenlandse kunstenaars.

Invloed van de Golfstroom
Voorbij de Fiskumfossen loopt de E6 in 
noordelijke richting door de langgerekte 
vallei Namdalen; in het noordoosten 
strekt het enorme berggebied Røyrvik 
zich uit tot aan de Zweedse grens. Deze 
regio ligt voor de helft boven de boom-
grens en telt drie grote meren: Tunn-
sjøen, Limingen en Store Nams vatnet. 
In het Tunnsjøen ligt een eiland van 
812 m hoogte, ooit een heilige plaats 
waar de Samen offers brachten aan hun 
goden.

  IG Norway-p298 Into the Arctic-updated 20/08/14

E 6

E 12

E 6

E 6

E 14

Oslo

Narvik, 
Hamsunsenteret (Hamsuncentrum)

Stamsund

Rø
st

Tr
on

dh
ei

m

Saltfjellet
Nasjonalpark

Børgefjell
Nasjonalpark

Rago
Nasjonalpark

Gressåmoen
Nasjonalpark

Balvatnet

S
altelv

Røssvatnet

Store
Namsvatnet

Limingen

Tunnsjøen

Snå
sa

va
tn

et

Nesjøen

San
ddøla

Stjørdalselva

Tr
on

dh

eim
sf

jo
rd

en

N
am

se
n

Ran
ae

lva

Vefsna

Beit
sta

d-
   

   
fjo

rd
en

Hestmona

Dønna

Vega

Leka

Vikna

Alsten

Sandhornøy

Torget

Lunderøy

Lovund

Torghatten

Sulitjelma

S
altdalen Junkerdal

en

Du
nd

er
lan

ds
da
len

H
e

l
g

e
l

a
n

d

S
a
l t
f j
e l
l e

t

N
a
m

d
a
l e

n

Okstindan
1915

823

Saltstraumen

Laksfossen

Etasjegrotten

Fiskumfossen

Bøla

Grønnligrotta

Sveinvikholm

Rostad Gård

S ø r  T r ø n d e l a g

T r ø n d e l a g

N o r d l a n d

N o r d

Røsvik
Kjerringøy

Sulitjelma

Rognan

Løding

Bejarn

Lønsdal
Ørnes

Glomfjord

Tjong
Krokstrand

Gildeskål

Umbukta

Korgen

Hamnesberget

Kilboghamn

Nesna

Alstahaug

Tjøtta

Forvik

Hattfjelldal

Trofors

Tosbotn

Vennesund

Holm 

Terråk

Brekkvasselv

Høylandet
Rørvik

Sør-
Flatanger Snåsa

Grong

Harran Nordli

Røyrvik

Horn

Brønnøysund

Namdalseid
Osen

Stiklestad
Verdalsøra

Åsen

Stokksund

Brekstad
Vålådalen

Ljungdalen

Storlien

Selbu

Hell
Værnes

Heimdal

Selbekkan

Tydal

Botn

Frosta

Bindal

Dønnes

Stødi

Trættlia

Kroken

Lysøysundet

Aglen

Abelvær

Austafjord

Eidem

Gutvik

Igerøy

Anndalsvågen

Forøy

Sandvik

Formofoss

Fauske

Åre

Orkanger

Levanger

Namsos

Stjørdalshalsen

Sandnessjøen

Gäddede

Bodø

Mosjøen

Steinkjer

Trondheim

Mo i Rana

Tärnaby

Um
eå

Östersund

english dots

1

2

3

4

6

8

13

15

16

11

12

14

17

18

5

7

9

10

english edition

De poolcirkel over
0

20 miles0

20 km

Svartisen ZWEDEN

N
O

O
R

S
E

 
Z

E
E

Poolcirkel (Polarsirkel)

Nordland
spoorlijn

ZWEDEN

Polarsirkelsenteret
(Poolcirkelcentrum)



Vervoer
Reizen naar Noorwegen  .....  300

Met het vliegtuig  .............  300
Met de boot  ....................  300
Met de trein .....................  300
Met de auto .....................  301

Vervoer in Noorwegen .........  301
Openbaar vervoer ...........  301
Vanaf de luchthaven .......  301
Met het vliegtuig  .............  301
Met de trein .....................  301
Met de bus ......................  302
Met de boot  ....................  302
Bussen en trams  ............  303
Metro ...............................  303
Taxi’s  ...............................  303
Eigen vervoer  ..................  303
Fietsen .............................  304
Te voet .............................  304

Accommodatie
Hotelketens .........................  305
Boekingen in Oslo/Bergen  .  305
Voordeelpakketten Oslo  .....  305
Vakantiehuisjes (hytter)  .....  305
Vissershuisjes (rorbuer)  .....  305
Kamperen  ...........................  305
B&B’s ...................................  305
Jeugdherbergen  ..................  305
Oslo ......................................  306
Omgeving van Oslo en de  

Oslofjord ..........................  306
Kristiansand ........................  307
Stavanger en omgeving ......  307
Bergen  .................................  308
Van de Sognefjord tot de  

Nordfjord  .........................  308
Møre og Romsdal ................  309
Trondheim ............................  309
Tromsø .................................  309

Uit eten
De maaltijden ......................  310
Waar te eten ........................  310
Oslo ......................................  311

Stavanger  ............................  312
Bergen  .................................  312
Trondheim ............................  313
Tromsø .................................  313

Activiteiten
Kunst en cultuur  .................  314
 Muziek en opera .............  314
 Theater en dans  .............  314
 Cinema ............................  314
Uitgaan  ................................  314 
Festivals  ..............................  314 
Winkelen  .............................  316
 Wat te kopen  ..................  316
 Belastingvrij winkelen  ....  316
Buitensport  .........................  316
 Fietsen  ............................  316
 Gletsjerwandelen  ...........  316
 Golf ..................................  316
 Kanoën  ...........................  316
 Paardrijden  .....................  317
 Skiën  ................................ 317
 Vissen  .............................  317
 Wandel- en trektochten  .  317
 Watersport  ......................  317
 Zeilen en varen  ...............  317
 Zwemmen  .......................  317
Middernachtzon  .................. 317
Wildsafari’s  .......................... 317
Wandelen  ............................. 318
Kijksporten   .........................  317
 Sportevenementen  ........  319
Kinderactiviteiten  ...............  319
 In en rond Oslo  ...............  320
 Rest van Noorwegen  ......  320

Praktische informatie
Alarmnummers  ...................  321
Ambassades en consulaten  321
Douanevoorschriften  ..........  321
Elektriciteit ...........................  321
Entreegeld............................  322
Etiquette ..............................  322
Fotografie .............................  322
Gehandicapte reizigers .......  322
Geldzaken ............................  323

Gezondheid en  
medische zorg  ................  323

Homoseksualiteit ................  324
Kaarten ................................  324
Kleding  ................................  324
Klimaat  ................................  324
Maten  ..................................  324
Media  ..................................  325
Officiële feestdagen ............  325
Openingstijden ....................  325
Post  .....................................  325
Reisbudget  ..........................  325
Religie ..................................  325
Studenten  ............................ 325
Telecommunicatie ...............  326
Tijdzone   ..............................  326
Toeristeninformatie  ............  326
Veiligheid en criminaliteit  ...  327
Zakenreizigers  ....................  327

Taal
Inleiding  ..............................  328
Nuttige woorden en zinnen .  328
Dagen en maanden  ............  328

Lezenswaard
Fictie  ....................................  329
 Klassiekers  ...................... 329
 Misdaad  ........................... 329
 Anders  .............................. 329
Non-fictie  ............................. 329
 Architectuur  ..................... 329
 Kinderboeken  .................. 329
 Kunst  ............................... 329
 Ontdekkingsreizigers  ...... 329
Andere Insight Guides .........  329
 

Fotoverantwoording .........  330
Colofon ..............................  331
Index .................................  332

2 9 9

INSIGHT GUIDES
®

Het beste aanbod van kwaliteitsreisgidsen

Kijk voor alle leverbare titels op

www.insightguides.nl

Verkrijgbaar bij boekhandel en ANWB

REISINFORMATIE



3 0 0

Reizen naaR en  
veRvoeR in nooRwegen

Reizen naaR nooRwegen

Met het vliegtuig

De KLM (www.klm.com) verzorgt 
rechtstreekse vluchten van 
Amsterdam naar Oslo Gardermoen 
Airport, Ålesund, Bergen, 
Kristiansand, Stavanger en 
Trondheim. De SAS (Scandinavian 
Airline System, www.flysas.com) vliegt 
vanuit Amsterdam en Brussel naar 
Oslo of Kopenhagen en vandaar 
verder naar bestemmingen in 
Noorwegen.

Noorwegen is ook bereikbaar met 
verschillende budgetmaatschappijen:  
Norwegian (www.norwegian.com) vliegt 
van Amsterdam naar Oslo (en vandaar 
verder naar andere bestemmingen in 
Noorwegen), Ryanair (www.ryanair.com) 
verzorgt vluchten tussen Charleroi en 
Oslo, en Brussels Airlines (www.
brusselsairlines.com) vliegt van Brussel 
naar Oslo. Voor inwoners van Noord-
Nederland kan de verbinding van 
Ryanair tussen Bremen en 
Haugesund, aan de westkust van 
Noorwegen, interessant zijn. 

De reistijd tussen Amsterdam en 
Oslo bedraagt ongeveer 1 uur en 
50 minuten. 

KLM
In Nederland
Tel. 020-4747747
In België
Tel. 070-225335

SAS
In Nederland
Tel. 0900-74663727
In België
Tel. 02-6436900
In Noorwegen
Tel. 05400 (reserveringen) 

Norwegian
Vanuit Nederland
Tel. 0047-21490015
In Noorwegen
Tel. 81521815

Ryanair
In Nederland
Tel. 0900-0400860
In Noorwegen
Tel. 82004002
In beide gevallen wordt u in het Engels 
te woord gestaan.

Met de boot

Er varen geen veerboten van 
Nederland en België naar Noorwegen. 
Color Line vaart tussen Kiel 
(Duitsland) en Oslo, en verzorgt 
verbindingen tussen Hirtshals in het 
noorden van Denemarken en de 
Noorse steden Kristiansand en Larvik. 
Ook is er een verbinding tussen het 
Zweedse Strömstad en het Noorse 
Sandefjord.
Tel. (0047)-22944200
www.colorline.com
Fjord Line vaart tussen het Deense 
Hirtshals en Bergen, Kristiansand, 
Langesund en Stavanger, en ook 
tussen het Zweedse Strömstad en 
Sandefjord.
Tel. 043-3270061
www.fjordline.com
DFDS verzorgt een verbinding tussen 
Kopenhagen (Denemarken) en Oslo.
Tel. 0255-546666
www.dfdsseaways.nl

Met de trein

Er rijden verschillende treinen vanuit 
Nederland en België naar Noorwegen 
en de rest van Scan dina vië. Via 
Duisburg, Osnabrück of Keulen reist u 
naar Hamburg en vandaar verder naar 
Kopenhagen, Malmø en Oslo. Vanuit 
Oslo kunt u verder reizen naar andere 
steden in Noor wegen; de noordelijkste 
bestemming is Bodø. Deze sneltreinen 
hebben eerste- en een tweedeklas-
plaatsen. Nachttreinen zijn voorzien 
van slaapwagons. Voor zowel deze 
treinen als voor de dagtreinen die 
langere afstanden overbruggen is 
reser veren noodzakelijk, evenals voor 
de snelle Signatur-treinen.

De Noorse Spoorwegen (NSB) 
maken deel uit van het InterRail-, 
Eurailpass- en Eurail Youthpass-
systeem, die kortingen bieden voor 
jongeren en/of studenten. InterRail: 
www.interrail.eu, Eurail: www.eurail.com.

Vanuit Kopenhagen, Stockholm en 
Göteborg rijden met grote regelmaat 
treinen naar Oslo. Vanuit Stockholm 
zijn er verbindingen naar het noorden 
van Noorwegen, zoals Trondheim en 
Narvik. 

Alle internationale treinen komen 
aan op en vertrekken van het Sentral-
stasjon in Oslo (Oslo S). Flytoget, de 
hogesnelheids trein vanaf Garder-

Cruisebestemming Oslo

Oslo is een belangrijke tussenstop 
voor cruises naar de Oostzee of 
langs de Noorse westkust. De 
meeste passagiers komen uit 
Duitsland, Engeland, de VS en 
Noorwegen; gezamenlijk vormen 
zij ruim de helft van de cruise-
passagiers die een bezoek brengen 
aan de Noorse hoofdstad.

Oslo Gardermoen Airport

De terminal van Oslo Garder moen 
Airport is het grootste van 
gelamineerd hout opgetrokken 
bouwwerk ter wereld.

eRvoeR V
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Hotels, vakantieHuisjes en jeugdHerbergen

Zoals al het andere in Noorwegen zijn 
ook de hotels er duur. Maar net als in 
de rest van Scandinavië liggen de 
prijzen tijdens de zomervakantie lager, 
wanneer er minder zakenreizigers zijn. 
Ook in het weekend (meestal vr. en za., 
maar soms ook zo.) is het doorgaans 
goedkoper. De officiële website voor 
toeristeninformatie, www.visitnorway.
com, is handig bij het zoeken naar een 
hotel. Zie ook Toeristische informatie, 
blz. 326. 

Hotelketens 

Verreweg de meeste Noorse hotels zijn 
aangesloten bij een (al dan niet lokale) 
hotelketen. De meeste hiervan bieden 
een lidmaatschap, waarmee u tegen 
een bescheiden eenmalige betaling 
(ca. nok 100) korting kunt krijgen, met 
name in de zomer en in het weekend. 
De Fjord Pass (www.fjord-pass.com) is 
geldig bij verschillende hotelketens en 
biedt tot 50% korting.
Enkele hotelketens in Noorwegen zijn:
Best Western Hotels
www.bestwestern.no
Nordic Choice Hotels
www.nordicchoice-hotels.no
Radisson Blu Hotels
www.radissonblu.com 
Scandic Hotels 
www.scandichotels.com
Thon Hotels 
www.thonhotels.com
Twee hotelketens met uitstekende, 
sfeervolle historische hotels zijn:
De Historiske 
www.dehistoriske.no
Deze keten telt ca, 40 hotels, land-
huizen en houten lodges, plus 10 à 15 
geselecteerde restaurants.
The Great Life Company
www.thegreatlifecompany.com
Ca. 20 voornamelijk klassieke 
herbergen en restaurants, plus een 

paar verrassende moderne adressen. 

Ontbijt inbegrepen
Noorse hotels bieden bijna altijd een 
ontbijtbuffet, dat bij de prijs van de 
overnachting is inbegrepen. 

Boekingen in Oslo/Bergen

Het toeristeninformatiebureau in Oslo 
bevindt zich op Roald Amundsens 
Gate, naast het stadhuis (tel. 81 53 05 
55; www.visitoslo.com). Wie persoonlijk 
langskomt, kan hier een overnachting 
in een hotel of pension boeken.

Het toeristenbureau in Bergen biedt 
een soortgelijke mogelijkheid voor 
hotels in Bergen en omgeving. Het 
adres is Vågsallmenningen 1 (tel. 55 
55 20 00; www.visitbergen.com). Ook hier 
dient u voor een reservering persoon-
lijk langs te komen.

Voordeelpakketten Oslo

In Oslo zijn voordeelpakketten verkrijg-
baar die absoluut waar voor uw geld 
zijn. Deze bieden onder meer over-
nachtingen inclusief ontbijt (met een 
ruime keuze aan hotels), een Oslo 
Pass (die gratis toegang biedt tot diver- 
se musea en bezienswaardigheden, 
gratis openbaar vervoer in het centrum 
en diverse kortingen) en kaartjes voor 
een voorstelling, festival of sportwed-
strijd. Deze voordeelpakketten kunt u 
boeken bij het toeristenbureau.

Vakantiehuisjes (hytter)

Er is in Noorwegen een ruim aanbod 
aan hytter; de meeste zijn voor 4 à 6 
personen. Als u maar één nacht in een 
huisje wilt overnachten, om vervolgens 
weer verder te reizen, kunt u vaak 
zonder vooraf te reserveren een huisje 
op een camping huren.

Vissershuisjes (rorbuer)

Op de Lofoten (in het noorden), even-
als op diverse andere plaatsen langs 
de noordelijke kust, kunt u een rorbu 
huren: een voormalig vissershuisje. 
Deze zijn bijna allemaal gerenoveerd, 
maar vaak zijn het ook nieuwe huisjes 
die in traditionele stijl zijn gebouwd. 
Toeristenbureau Lofoten
Tel. 76 06 98 00, www.lofoten.info 

Kamperen

In Noorwegen zijn er ruim 1000 
campings, waaraan 1-5 sterren zijn 
toegekend, al naar gelang de kwaliteit 
en de faciliteiten. Een kampeerplek 
kost doorgaans ca. nok 90-200, plus 
extra kosten per persoon.
Veel campings bieden ook huisjes, die 
u van tevoren kunt boeken. Deze zijn 
vaak klein en eenvoudig, met weinig 
meer dan een stapelbed en één kook-
plaat, maar soms zijn er grotere, goed 
uitgeruste huisjes beschikbaar. Meer 
informatie vindt u op www.camping.no.

B&B’s

Een b&b herkent u aan een bord waar 
Rom of Husrom op staat. Een goed 
overzicht vindt u in The Norway Bed & 
Breakfast Book van Anne Marit 
Bjørgen. Of kijk op www.bbnorway.com.

Jeugdherbergen

Noorwegen telt ruim 70 jeugdherber-
gen. Een overnachting kost er ca. 
nok 200-350, en het ontbijt is meestal 
inbegrepen. Vaak zijn er ook kamers 
voor twee of meer personen. 
Norske Vandrerhjem
(Hostelling International Noorwegen)
Tel. 23 12 45 10
www.vandrerhjem.no
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De maaltijDen

Het Noorse ontbijt is vaak stevig, maar 
de lunch is doorgaans licht. De 
avondmaaltijd (middag) is eenvoudig 
of uitgebreid, afhankelijk van de dag 
van de week en de gelegenheid. 

Door de overvloed aan vis, schaal- 
en schelpdieren en alles wat in bossen 
en op velden kan worden geplukt, is 
het Noorse dieet van oudsher gezond 
en smakelijk. De jongere generatie 
neigt echter meer naar diepvries-
pizza’s en kant-en-klaarmaaltijden. 
Schelp dieren en kabeljauw zijn het 
lek kerst in de herfst en winter.

In het jachtseizoen (begin herfst) 
ko men vleessoorten op tafel als 
fa zant, sneeuwhoen, elanden- en 
rendier biefstuk, geserveerd met 
peper korrels, ingemaakte bessen en 
rijke paddestoelensauzen.

De vele koffiepauzes gaan vaak 
vergezeld van bolle (krentenbollen) of 
wienerbrød (een soort koffiebroodjes 
met vruchten of noten). Frokost (het 
ontbijt) is een variatie op de 
zogenaamde kaldtbord-lunch, 
bestaande uit diverse broodsoorten, 
zoals grovbrød en knekkebrød, 
worstjes, kaas (onder andere de pittige 
Gudbrandalsost, geitenkaas met een 
goudgele kleur), ham, eieren, koffie en 
thee. Voor de lunch eten de Noren 
maar zelden warm; ze geven dan de 
voorkeur aan een lichte maaltijd. 

Als u bij iemand thuis eet, kan er 
een vis ragout of een stoofschotel van 
lams- of schapenvlees op tafel komen. 
Bij het hoofdgerecht worden meestal 
gekookte aardappelen (soms met 
peterselie) geserveerd. De Noren 
dineren doorgaans bijzonder vroeg 
(het is niet ongebruikelijk om al om 
16.00 uur aan tafel te gaan, ook in 
restaurants).

Als dessert zijn appeltaart en ijs 
favoriet. In de zomer zijn er diverse 
soorten pudding met bessen en 
bramen die in de Noorse bossen 
groeien. Ook wafels zijn buitengewoon 
populair. Vaak worden ze gegeten met 
zure room en aardbeien- of 
frambozenjam.

Noorse specialiteiten 
Noorwegen staat niet bekend om zijn 
keuken, maar heeft wel enkele 
specialiteiten, met name rond de 
kersttijd.  
Pinnekjøtt: gezouten en soms 
gerookte schapen- of lamskoteletten, 
die eerst gedroogd worden en daarna 
gestoomd, doorgaans boven 
berkentakken (pinne), vandaar de 
naam. 
Ribbe: geroosterde varkensbuik, 
meestal geserveerd met zuur kool, 
aardappels, kerstworst, gehakt-
balletjes en jus. 
Lutefisk: stokvis, behandeld met loog 
en geserveerd met stukjes ontbijtspek, 
erwten, botersaus en - alweer - 
gekookte aardappels. De vis krijgt een 
geleiachtige textuur, die nadrukkelijker 
wordt naarmate de vis langer gaart.

Enkele specialiteiten die niets met 
de kersttijd te maken hebben zijn 
fårikål, rakfisk en smalahove. 
Fårikål: dit gerecht wordt van oudsher 
in de laatste week van september 
gegeten. Fårikål betekent ‘schaap in 
kool’, al wordt soms ook lamsvlees 
gebruikt. Doordat de kool en het vlees 
urenlang staan te pruttelen zijn ze zo 
gaar dat ze haast smelten in de mond. 
Rakfisk: een specialiteit uit Valdres, in 
het oosten van het land. Rakfisk 
bestaat uit vis (doorgaans forel of  
zalm) die twee tot drie maanden in  
pekel wordt ingelegd en dan rauw 
wordt gegeten, meestal op een snee 
brood met ui, zure room en gekookte 

aardappels. Je moet ervan houden, 
maar er is zelfs een Rakfisk Festival, 
dat elk jaar in november wordt 
gehouden en duizenden liefhebbers 
trekt.
Smalahove: een halve schapenkop 
wordt gezouten en gerookt, en 
vervolgens enkele uren gekookt. Het 
ziet er niet bepaald lekker uit, maar de 
smaak is prima.

Waar te eten

Tijdens de lunch hebben veel 
restaurants een lunchmenu voor een 
vaste prijs. Voor een minder formele 
maaltijd kunt u terecht in stovas, kros, 
bistros, kafés, kafeterias en 
gjæstgiveris. Ook fastfood is ruim 
verkrijgbaar, zoals pizza’s, kebab en 
hotdogs.

Restaurants
De restaurants in deze gids zijn (op 
alfabetische volgorde) geografisch 
gerangschikt, te beginnen met Oslo.

aanbevolen restaurants,  
cafés en bars
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Verse vis met een biertje.



Kunst en cultuur

Muziek en opera

In de zomer speelt het culturele leven 
in Noorwegen zich vaak buiten af. Dat 
geldt ook voor klassieke muziek en 
opera. Het programma in Oslo vindt u 
in What’s on in Oslo, dat u gratis bij het 
toeristenbureau kunt krijgen. Voor de 
clubs raadpleegt u de eveneens gratis 
Streetwise. Het door Edvard Grieg 
opgerichte Oslo Philharmonic (www.
oslofilharmonien.no) heeft als thuisbasis 
het Konserthuset in Vika. Regelmatig 
treden hier beroemde gastdirigenten 
en solisten op. Den Norske Opera 
(http://operaen.no/en), gevestigd aan de 
kade van Bjørvika, voert grote 
producties uit, zoals La Bohème en 
Don Giovanni.  

De vesting Akershus en het Henie 
Onstad Kunstsenter (in Høvikodden) 
zijn ook twee aantrekkelijke locaties 
voor zomerconcerten. Van juni tot 
augustus worden hier rock- en 
popfestivals georganiseerd.

Theater en dans

Toneelvoorstellingen zijn 
vanzelfsprekend doorgaans in het 
Noors, maar in augustus worden in 
Oslo  tijdens het Ibsen Theaterfestival 
ook Engelstalige voorstellingen 
gegeven. Klassieke ballet-
voorstellingen zijn te zien in het 
operagebouw in Oslo. Op 17 mei, de 
nationale feestdag, kunt u op veel 
plaatsen en in het  Konserthus 
genieten van traditionele volksdans.

Cinema

Oslo heeft ongeveer veertig bioscoop-
zalen, waaronder die van het indruk-

wek kende Colosseum in Frogner. Films 
worden meestal vertoond in de 
oorspronkelijke taal met Noorse 
ondertiteling. Voor vrijdag- en 
zaterdagavond is reserveren aan te 
bevelen.

uitgaan

Oslo, dat vroeger bekendstond om zijn 
saaiheid, probeert nu Stockholm en 
Kopenhagen naar de kroon te steken 
als dé uitgaansstad van Scandinavië. 
Raadpleeg voor het aanbod de 
officiële Oslo Guide of kijk op www.
visitoslo.com. Dj’s uit de hele wereld 
komen regelmatig naar Oslo, waar ze - 
vooral in het weekend - liveconcerten 
geven. Ook internationaal bekende 
rock-, folk- en jazzmusici treden op in 
Oslo. Verder kan de stad bogen op een 
levendige jazzscene.

 Bergen, Stavanger, Trondheim en 
Tromsø hebben ook een leuk 
uitgaansleven, maar wel wat minder 
levendig dan in de hoofdstad. In 
kleinere steden hebben de meeste 
grote hotels een bar en enkele een 
nachtclub; verder is er niets. Enkele 
steden hebben net als Oslo een eigen 
uitgaansmagazine.

Alle restaurants, nachtclubs en 
bars in Noorwegen zijn rookvrij. De 
meeste hebben buiten tafeltjes voor 
rokers (inclusief verwarming en 
dekens in de winter).

Er zijn twee dingen waar u rekening 
mee moet houden als u een avondje 
gaat stappen in Noorwegen: de prijzen 
voor alcoholische drankjes zijn 
torenhoog (zelfs voor een eenvoudig 
biertje) en de leeftijdsbeper kingen 
tegen het puriteinse aan: sommige 
clubs hanteren een minimumleeftijd 
van 26 jaar (hoewel 21 en 23 jaar de 
norm zijn).

Festivals

Januari 

Geilo: Festival van IJsmuziek - alle 
muziekinstrumenten zijn uit blokken 
ijs gesneden.
Tromsø: Internationaal Filmfestival.

Februari 

Kristiansund: Operafestival. Twee of 
drie operaproducties plus kerkmuziek, 
concerten en ballet. 
Longyearbyen, Spitsbergen: Polar 
Jazz. Dit noordelijkste jazzfestival ter 
wereld, 645 km van de Noordpool, 
wordt sinds 1998 jaarlijks gehouden. 
Rorosmartnan: De Rorosmarkt is een 
jaarlijkse traditie sinds 1854. Tevens 
concerten en tentoonstellingen. 
Tromsø: Northern (De)lights Festival. 
Muziek, uiteenlopend van barok tot 
modern en van jazz tot klassiek. 

Maart

Alta: Noorderlichtwinterfestival. 
Muziek, theater, markten, ski- en 
sneeuwscooterwedstrijden en nog 
veel meer sneeuwvertier. 
Narvik: Winterfestival. Kerkmuziek, 
jazz, klassieke muziek, markten, 
carnaval en sportevenementen. 
Lillehammer: Bluesfestival. Binnen- 
en buitenlandse musici. 
Voss: Vossajazz. Drie dagen en 
nachten jazz en folk met binnen- en 
buitenlandse artiesten.
Oslo: Kerkmuziekfestival. Concerten 
in de kathedraal van Oslo en andere 
kerken in de stad. 
Oslo: Inferno Festival, heavy metal.
Kautokeino: Sami Paasfestival, met 
concerten, kunst, rendier- en 
sneeuwscooterwedstrijden.

Kunst en cultuur, uitgaan, Festivals, 
winKelen, sport en Kinderen
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EEn handig ovErzicht van praktischE  
informatiE, in alfabEtischE volgordE

  Ambassades
In Noorwegen 
Nederlandse ambassade 
Oscars gate 29
0244 Oslo
Tel. 23333600
noorwegen.nlambassade.org
Belgische ambassade
Munkedamsveien 53B
0250 Oslo
Tel. 23239220
diplomatie.belgium.be/norway

In Nederland en België 
Noorse ambassade in Nederland
Eisenhowerlaan 77-J
2517 KK Den Haag
Tel. 070-3117611
www.noorwegen.nl
Noorse ambassade in België
Archimedesstraat 17
B-1000 Brussel
Tel. 02-2387300
www.noorwegen.be

  D ouanevoorschriften

Bezoekers mogen het volgende 
meenemen naar Noorwegen: 
Geld: Bankbiljetten en munten (Noors 
en buitenlands) tot een waarde van  

NOK 25.000. Als u meer wilt 
meenemen, moet u een formulier 
invullen voor de douane (verkrijgbaar 
bij alle aankomst- en vertrekpunten). 
Alcohol: Toegestane hoeveelheid voor 
personen van 20 jaar of ouder: 1 l 
sterkedrank (max. 60 procent) plus  
1 l versterkte wijn (zoals port en sherry, 
max. 22 procent), óf 3 l wijn en 2 l bier, 
óf 5 l bier.
Tabak: Toegestane hoeveelheid voor 
personen van 18 jaar of ouder: 
200 sigaretten of 250 g andere 
tabakswaren.
Diversen: Andere goederen (uitgezon-
derd artikelen voor persoonlijk 
ge bruik) mogen tot een waarde van 
NOK 6000 belastingvrij worden 
ingevoerd. Voor de bepalingen 

betreffende huisdieren en etenswaren 
zie www.visitnorway.com of neem contact 
op met uw ambassade.
Verboden goederen: Verdovende 
middelen, medicijnen (uitgezonderd 
voor persoonlijk gebruik), giftige 
stoffen, wapens, munitie en 
explosieven, sterkedrank van meer 
dan 60 procent, bedreigde dier- en 
plantensoorten. 

Reisdocumenten
Noorwegen heeft het Verdrag van 
Schengen ondertekend, wat inhoudt 
dat bezoekers uit andere Schengen-
landen zonder paspoort het land 
binnen mogen. Het is echter zeker aan 
te raden uw paspoort of identiteits-
kaart mee te nemen om zo nodig uw 
identiteit te kunnen bewijzen. 

Toeristen mogen maximaal drie 
maanden in Noorwegen verblijven. 
Het is mogelijk om langer te blijven of 
in Noorwegen te werken, maar dan 
heeft u na de eerste drie maanden een 
werk- en verblijfsvergunning nodig.

  E lektriciteit

De netspanning in Noor wegen is 
220 volt/50 Hz. U kunt dezelfde 
stekkers gebruiken als in Nederland.
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Alarmnummers

Brandweer 110
Politie 112 
Ambulance 113
Noodgevallen op zee 120
Medische problemen Voor 
medische spoedgevallen in Oslo 
(legevakt) tel. 22932293. 
Inlichtingen binnenland 180
Inlichtingen buitenland 1882 
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