
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereidingen 
De plannen voor de tocht zijn omvangrijk en gevarieerd; veel bergen 

en een grote f ietsronde van zeven weken door drie landen; Noorwegen, 

Zweden en Finland. Start- en terugkomstpunt is Frederikshaven in het 

noorden van Denemarken.  

 

Voorafgaand aan de tocht is in het voorjaar 1999 een nieuwe f iets 

aangeschaft. Een “trekking f iets”  met een ‘randonneurstuur ’ , sterke 

wie len, 27 versnell ingen, en pedalen met aan één zijde het spd-

systeem. De andere kant is met standaard schoeisel te gebruiken.  

Met het spd-systeem “klikte”  het onvoldoende t ijdens de korte 

voorbereidingsperiode. De schoenen hadden een zool die bij  stevig 

doortrappen, l icht indeukte bij  het bevestigingspunt. Bovendien bleef 

het wennen met het systeem tijdens de voorbereiding. Vastkl ikken en 

vastzitten aan de f iets volgepakt met bagage gaf me twijfe ls. F ietsen 

met stevige wandelschoenen op de vlakke kant van de pedalen werd de 

gekozen oplossing voor de f ietstocht.  

De wielen z ijn echt geschikt z ijn voor f ietstrektochten met bagage. Het 

achterwiel heeft extra veel speken; 40 stuks. Hoewel de velgen vr ij  

smal z ijn, z itten om beide wie len, 37 mm brede banden. Brede banden 

zul len nodig z ijn wanneer gedeelten van de f ietstocht over een 

onverhard wegdek zal worden gereden.  Vier waterdichte f ietstassen en 

een waterdichte zak moeten al mijn spullen droog houden.  

 

Een nieuwe tent hoorde ook bij  de aangepaste uitrust ing; een 

éénstoks-l ichtgewicht tent. De grotere en hogere dwarsslaper heeft 

een gewicht zwaarder dan het oude kleine lengteslapertje.  

Daar bleef het niet bij . De slaapzak  was nogal dun en kan best wat 

meer isolat iewaarde hebben. De nieuwe slaapzak is warmer maar ook 
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400 gram zwaarder. Het slaapmatje van 4 mm is toch wel erg dun en 

zonder comfort. Een zelfopblazend matje met een dikte van maar l iefst 

3.5 cm bl ijkt inderdaad veel minder kou en bobbels van de 

campinggrond door te geven, maar weegt wel tweemaal zoveel.  

De nieuwe ademende regenkleding is comfortabeler, maar het gewicht 

is aanzienl ijk meer dan de dunne plastic regenkleding van het vor ige 

jaar. 

Voor de informatievoorziening wordt net zoals in 1998 uits luitend een 

radiootje meegenomen. Telefoneren gebeurt uit  te lefooncellen met 

telefoonkaarten. Weerberichten worden hoofdzakelijk verkregen uit 

kranten- en televisieberichten op de campings.  

 

Samengevat is de uitrust ing in 1999 beter geworden dan die gebruikt 

is in het voorgaande jaar. De nieuwe uitrust ing is echter zwaarder dan 

in 1998. Minder dan 25 kg zal het niet z ijn. De nieuwe fiets met de 

vele versnell ingen zal het f ietsen moeten vergemakkelijken t ijdens de 

lange tocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst met de fietsbus naar Fredrikshaven, Denemarken  
Vertrek is zaterdag 3 jul i met de f ietsbus van Cycletours naar 

Frederikshaven, Denemarken. Het is  een retourticket; de terugreis l igt 

vast voor maandag 23 augustus; Frederikshaven – Utrecht. 

Er wordt in de avond en nacht gereden. Het is een zogenaamde 

slaapbus met aanhanger voor de f ietsen.  Het aantal passagiers l igt 

rond de dertig. In Nederland wordt in enkele plaatsen gestopt voor 

opstappers. In Denemarken stappen het merendeel van de passagiers 

uit  in enkele grotere plaatsen op het traject in Denemarken. Ik stap uit  

in Frederikhaven in het noorden van Denemarken. De bus rijdt  door 

naar Hirtshals en vervolgens met opstappers  weer terug naar 

Nederland. 

 

 

 

 
Op de Jotunheimvei en  in  Noorwegen  
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Het eerste gedeelte van de tocht -  naar Geilo 
Na de busreis naar Frederikshaven neem ik eerst de veerboot  van 

Frederikshaven naar Larvik in Noorwegen. Het vertrek is om 15.30 uur . 

De aankomst is om 21.30 uur in de avond. Een camping wordt 

gevonden in de omgeving van Larvik. Een uurtje f ietsen van de haven, 

in zuidel ijke r icht ing bij  het plaatsje Stavern.  

Laat in de avond zet ik voor de eerste keer het nieuwe tentje op. De 

ondergrond is schuin en het lukt niet om het tentje goed en strak op te 

zetten. De volgende dag nog maar eens proberen.  

 

Van Larvik start de f ietstocht  in noordelijke r icht ing naar Geilo. 

Hoofdzakelijk is weg nr.40 gevolgd. Op het traject naar Geilo is 

gekampeerd in/bij  de plaatsjes Svene en Nore. 

Het gedeelte van Uvdal naar Geilo heeft drie bekl immingen naar een 

hoogten tussen de 900 en 1100 meter . De eerste bekl imming is de 

langste en de ste i lste. Van Uvdal met een hoogteligging van c irca 650 

meter gaat de weg naar Vestulan op een hoogte van 1100 meter. De 

laatste afdal ing is naar  Geilo gelegen op een hoogte van 750 meter 

boven zeeniveau.  

In Geilo verbl ij f ik een aantal dagen op de camping. Deze camping is in 

de winter een wintersportcamping. Geilo is een wintersportplaats voor 

zowel alpine skiën, als voor langlauf. De ski l i ften op de omringende 

hoge heuvels z ijn vanaf de camping te zien. In de zomer wordt er veel 

gewandeld en gef ietst in de omgeving. De plaats is goed bereikbaar 

over de weg en met de trein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bekende f ietsroute over de Rallarvegen in de nabijheid van Geilo  

bl ijkt vanwege sneeuw niet over het gehele traject begaanbaar te z ijn. 

 
Wegbord  met  de  hoogteversch i l l en  op  

het  t ra jec t  Uvda l -Ge i l o  

 

NOORWEGEN 
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Vanaf Geilo f iets ik eerst het gedeelte naar Haugastol over de 

doorgaande weg. Om daarna de Rallarvegen tot v lak voor Finse te 

f ietsen. Verderop is de sneeuw te nadrukkelijk aanwezig. Het is een 

mooie route met kl immen en dalen over een niet -geasfalteerde weg 

met veel steenslag. Het is een pad dat vroeger gebruikt is bij  de 

aanleg van de spoorl ijn die hier in de omgeving loopt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zaterdag is bestemd voor een rondtoer naar Aurland en Flåm met 

bus, boot en trein. De dagreis kan geboekt worden bij  het paatsel ijke 

Toeristenkantoor. In feite wordt bij  de rondtoer van de reguliere 

voorzieningen van het openbaar vervoer gebruik gemaakt.  

Op het Toeristenkantoor koop ik  naast een ticket voor de rondtoer 

tevens een kaart van het noordelijk deel van Zuid-Noorwegen. Een 

kaart met voldoende detai l voor de trajecten van de komende dagen in 

Noorwegen. 

  

Met de bus wordt van Geilo over weg nr.50 naar Aurland gereden. Deze 

plaats l igt aan de Aurlandfjord, een vertakking van de Sognefjord. De 

busrit  van enkele uren wordt afgesloten met een steile, bochtige 

afdal ing naar Aurland aan de fjord. Met het zonnige weer van die dag 

zijn de vergezichten adembenemend mooi.  In Aurland is op die dag een 

markt met een gezel l ige drukte.  

De tocht wordt vervolgd met een korte boottocht van Aurland over de 

fjord naar Flåm. Dit plaatsje is bekend om de mooie l igging aan de 

fjord, het treinstation met de tre inverbinding door de bergen en een 

waterval.  

 
Sneeuw op  de Ra l l a r -  

vegen  b i j  F inse  

 

 
Route  l angs  bergmeer   

op  weg  naar  F inse  

 

 
De Ra l l a rvegen  met   

daarnaast  het  spoor  

 

 
Doorgang  door  sneeuw  
op  de Ra l l a rvegen  
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In Flåm wordt de trein genomen. Met een steile kl im vanaf zeeniveau 

baant de tre in z ich vanaf zeeniveau een weg door het berglandschap. 

Na enkele t iental len ki lometers kan in Myrdal gekozen worden voor de 

richt ing Bergen of voor de richt ing Oslo. Het tr e instation van Geilo l igt 

aan de verbinding met Oslo.  

Het is een mooie rondtoer waar op één dag veel te z ien en te beleven 

is. Het weer moet, zoals op deze dag, wel een beetje meezitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de Jotunheimveien en de Friisvegen naar het Ostdal  
Dit gedeelte van de f ietstocht gaat  over twee oude wegen in 

Noorwegen. De wegen lopen west-oost over hoger gelegen plateaus 

tussen belangrijke zuid-noord routes. In de winterperiode zijn ze voor 

verkeer niet, of moeil ijk toegankelijk. In de zomerperiode zijn ze 

veelal wel toegankelijk. Er is niet zoveel doorgaand autoverkeer dat 

van de wegen gebruik maakt. Op f ietstoch ten bieden de wegen goede 

mogelijkheden voor mooie verbindingen tussen plaatsen en gebieden . 

 
De markt  i n  Aur l and  

 

 
De Aur l and f jord  

 

 
De Aur l and f jord  

 

 
Tre i nstat i on  Myrda l  

 

 
De waterva l  b i j  F l åm 
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Door de hoogtel igging en de geringe bevolkingsdichtheid heeft een 

f ietstocht wel meer voorbereiding nodig. Daarnaast hebben de wegen 

een grotendeels onverhard wegdek, hetgeen meer eisen aan het 

f ietsmateriaal stelt.  

 

De eerste dag gaat de f ietstocht van Geilo naar Gol en verder naar de 

camping in Fagernes.  De weg loopt hoofdzakelijk naar beneden; van 

750 meter hoogte in Geilo naar een hoogte van 350 meter in Fagerne s. 

Dit is de aanlooproute voor de route door de bergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Fagernes is de f ietstocht vervolgd via de weg nr.51 langs 

Beitostölen naar de spl its ing Bygdin en verder in oostel ijke r icht ing 

over de Jotunheimveien naar het Gudbrandsdal en vervolgens via de 

Fri isvegen naar het Ostdal.  Het traject is in dr ie dagen afgelegd.  

 

De weg loopt van Fagernes langzaam maar gestadig omhoog. Over een 

afstand van vele t iental len kilometers. In m’n herinnering is het één 

van de prett igste lange, maar niet zo stei le  bekl immingen;  

geasfalteerde weg, weinig verkeer en mooie berglandschappen. Het 

traject van Fagernes-Bygdin bl ijkt bij  e lkaar toch een hoogteverschil 

van zo’n 800 meter te bevatten; van ongeveer 350 naar 1150 meter. 

Na een kop koff ie op het terras bij  het berghotel in Bygdin gaat het 

rechtsaf de oude tolweg op, r icht ing Skåbu. F ietsers behoeven geen tol 

te betalen. Het is het begin van de Jotunheimveien  

 

Bij  nader inzien ben ik te laat aan de route begonnen. Het weer is 

goed, maar de route is lang en pitt ig. Naast de vlakkere stukken, z ijn 

er naast de dalende gedeelten, stei le kl immetjes die soms  langer 

aanhouden. De weg heeft geen asfalt maar bestaat uit  aangereden, 

stevige grond met veelal wat vastgereden steenslag erop. Hier en daar 

is de weg enigszins te zacht voor f ietswielen.  De banden drukken zich 

in het wegdek.  

Vooral het eerste gedeelte dat langs het meer loopt is buitengewoon 

mooi. Er z ijn formidabele uitz ichten over de meren en bergen. De lucht 

is deze dag kraakhelder met een zicht van meer dan 20 ki lometer.  

 
Omgeving  Bygd in  

 

 
Ui tz i ch t  vana f  camping  in  

Fagernes  
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De weg wijkt na verloop van t ijd verder van het Vinstri bergmeer en 

loopt het berglandschap in. Naar het hoogste punt van ruim 1200 

meter. Een aantal ki lometers zijn er nog mooie vergezichten over het 

bergmeer en de bergen. Hier en daar grazen enkele runderen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens z ijn er afdal ingen en nieuwe beklimmingen. De grote 

beproeving komt vooral na de tweede afdal ing. De lange afdal ing gaat 

behoorlijk naar beneden. “Ik ben zo op de camping in Skåbu”, is de 

gedachte. Maar dat valt tegen. De afdal ing heeft te maken met een 

tweede, steil  dwarsdal dat nog voor het hoger gelegen Skåbu l igt. Stei l  

naar beneden betekent in dit geval ook weer steil  omhoog.  Op het 

gedeelte omhoog zijn er bovendien een aantal bijtende vl iegen  die mij 

als een buitenkansje zien. Waar die  vl iegen dan ineens vandaan komen 

is een raadsel. De f iets valt t ijdens een korte eetpauze ook nog eens 

van de standaard. M’n humeur is naar een dieptepunt gezakt. Gelukkig 

is er na de kl im, enkele ki lometers na Skåbu een prettige, gastvr ije 

camping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende dag wordt de f ietstocht vervolgd naar Vinstra. Afdalend, 

het Gudbrandsdal in,  is het f ietsen een stuk makkelijker. In Vinstra 

wordt weg nr.256 Harpefoss-Ringebu genomen. Deze is gedeelte l ijk 

onverhard, maar verkeersarm. De weg volgt het Gudbrandsdal.  Verder 

zuidel ijk in het dal l iggen Li l lehammer en Hamar. In Ringebu wordt het 

dal ver laten en is de route in noordelijke r icht ing, de Fri isvegen op , 

 
De Jotunheimvei en  

 

 
De Jotunheimvei en  

 

 
De Jotunheimvei en  

 

 
De Jotunheimvei en  
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naar Måsaplassen en verder naar Atna. De camping is nog een 

ki lometer of twaalf. De weg gaat in dit  gedeelte soms stei l omhoog; 

van ruim 200 meter naar meer dan 800 meter boven zeenieveau. In de 

omgeving van het ski- en vakantiecentrum met camping wordt het wat 

vlakker. Het is broeierig warm in de middag en avond.  

 

In de nacht heeft het na t ien dagen met droog weer , geregend. In de 

ochtend regent het nog steeds.  De miezer zet tot in de middag door. 

Het is merkbaar afgekoeld.  

De volgende plaats op de geplande route is Atna  in het Ostdal  aan de 

riv ier de Glomma. Een bekende plek van de f ietstocht van vorig jaar.  

Eerst wordt na enkele ki lometers de kle ine nederzetting Öksendalen 

gepasseerd. De weg loopt tussen de boerderijen door die hoof d-

zakelijk in de zomer gebruikt worden voor het melkvee. De weg stijgt 

na een wat vlakker gedeelte naar een hoogte van 1100 meter  en bl ij ft  

over een aantal ki lometers rond die hoogte , om vervolgens f l ink te 

dalen. 

Het weer bl ij ft fr is en drui ler ig. Het is soms ronduit mist ig met niet al 

te veel z icht. Een mistbr i l  geeft bij  deze omstandigheden wat beter 

zicht. Het regenpak geeft de nodige comfort tegen de kou en tegen de 

regen bij  de afdal ing. Naar beneden gaat snel. Enkele honderden 

meters lager verdwijnt de mist en klaart het zelfs wat op.  

  

Op een stei l stuk naar beneden loopt de snelheid dusdanig op dat 

bijremmen noodzakelijk is.  En dan gebeurd het toch - een blokkerend 

en sl ippend achterwiel.  Het is één van de dingen die je voordurend 

tracht te voorkomen tijdens het f ietsen. Het kan komen door wat zand 

of grid op de weg. Gelijk de rem los laten helpt het beste. En met een 

beetje geluk kiest de f iets zonder veel problemen weer de goede 

richt ing. Daarna gel ijk weer afremmen. Gelukkig geen probleem bij  

deze situat ie, maar het is wel schrikken.  

 

Vanaf zo’n 600 meter hoogte gaat de route door een boomrijke 

omgeving en is minder aantrekkelijk. De Fri isvegen komt uit op de 

Atnadalenroute, deze loopt via de nr.219 naar Atna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het  Gudbrandsda l  

 

 
Het  Gudbrandsda l  
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Een paar dagen fietsen in de omgeving van Atna  
Bij een verbl ij f van een aantal dagen op de camping in Atna f iets ik op 

vr ijdag 16 jul i  het rondje Atna – Koppang – Åkreströmmen – Otnes – 

Övre Rendal – Hanestad – Atna. De route gaat gedeelte l ijk langs het 

Storsjöenmeer. Bij  Övre Rendal is een verbindingsweg naar Hanestad 

aan weg nr.3. Hiervoor moet men wel de bergen in. Van circa 250 

meter naar het hoogste punt van 700 meter. Op de route is er aan de 

kant van Övre Rendal een prachtig uitz ichtspunt over het dal van de 

Rena riv ier. Het hoogste punt van de verbindingsweg is dan nog niet 

bereikt. Het l igt enkele ki lometers verder. Na dit punt is het een aantal 

ki lometers stevig afdalen op een onverharde weg  naar de aansluit ing 

met de doorgaande weg naar Atna. 

 

De volgende dag f iets ik een tweede tocht in de omgeving. Het is een 

rondje over de Vinjevegen en de Fri isvegen. Eerst  f iets ik r icht ing 

Koppang. Na ongeveer t ien ki lometer kan bij  Vestad rechtsaf omhoog 

gereden worden naar het Bjorsjoenmeertje. De onverharde weg komt 

na Lauvasenseter gepasseerd te zijn u it op de Vinjevegen. Door bij  de 

T-splits ing met de Vinjevegen rechtsaf te slaan, kan verderop bij  

Storfjellseter rechtsaf via de Fr i isveien naar Atna gereden worden.  

Het is een gebied met een netwerk van oude tolwegen. Zo loopt de 

Vinjevegen van Koppang naar Storfjellseter aan de Fri isvegen. Maar er 

zijn nog meer wegen. Het zijn overwegend onverharde wegen. Hier en 

daar is nog een slagboom naar beneden. Fietsers mogen doorrijden. 

Het gebied heeft bijzonder mooie vergezichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het Femundmeer 
Het volgende traject van de f ietstocht is naar de zuidel ijke oever van 

het Femundmeer. Het is het op één na grootste meer van Noorwegen. 

Het l igt  ten zuiden van het mijnstadje Røros. De te f ietsen dagafstand 

is ruim honderd ki lometer. Bijt ijds vertrekken is verstandig.  

 

De tocht gaat eerst  over weg nr.3 r icht ing Koppang en vervolgens over 

weg nr.30,  grotendeels langs de westel ijke oever van het 

 
Ui tz i ch tspunt  Övre Renda l  

 

 
Camping  A tna  
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Storsjöenmeer naar Åkreströmmen, aan de noordzijde van het meer. 

Vanuit deze plaats wordt weg nr.217 gevolgd. De weg gaat al snel na 

het meer stei l omhoog van circa 250 meter naar ruim 650 meter; een 

hoogteverschil van circa 400 meter. Dat de weg zo stei l is valt me 

enigszins tegen. Het hoogste punt bl ijkt we l op de kaart aangegeven te 

staan. Na de beklimming bl ij ft de weg hoofdzakelijk op een hoogte van 

rond de 650 meter en loopt over de fjel l r icht ing Femund Park en 

verder naar Drevsjö op de grens met Zweden. Aan de ski l i ften en de 

verbl ij fsaccommodaties die  hier en daar langs de weg te vinden zijn , is  

te zien dat dit een wintersportgebied is.  

De camping l igt c irca 10 km na de afslag naar Røros aan weg nr.218, 

niet ver van Drevsjö. De camping l igt  aan het Femundmeer.  

 

De volgende dag is een kle ine rondrit  gemaakt via Drevsjö – 

Engerdalssetre – Fjellheimen. De onverharde weg tussen 

Engeldalssetre en Fjellheimen bl ijkt als kortste route in het gebied 

gebruikt te worden. De weg is drukker dan men zou verwachten.  

 

De denkbeeldige ki lometertel ler staat inmiddels op een totaal van 800 

km gef ietst met bagage. Tijdens de vier dagtochten is in totaal 

ongeveer 300 km gefietst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De route naar Östersund aan het Storsjön 
Op de f ietstocht wordt na Drevsjö de grens met Zweden gepasseerd. 

Via weg nr.218  en weg nr.70  loopt een mooie route naar Idre. Het is 

een stadje met veel toer isme gelegen aan het begin van de r iv ier de 

Osterdalälven.  

Het plan is vanuit  Idre naar Sorvattnet te f ietsen en vervolgens via 

Lofsdalen, Vemdalen en Åsarna naar Östersund. 

ZWEDEN 

 
Het  Femundmeer  
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Na Idre volgt de route eerst een aantal ki lometers de noordelijke oever 

van de r iv ier om vervolgens l inksaf te slaan r icht ing Sorvattnet. Over 

weg nr.311 gaat het gele idel ijk van circa  400 meter omhoog naar ruim 

600 meter, naar de rendierverzamelplaats Sorvattnet aan het r iv iertje  

de Storfjatan. De weg naar Sorvattnet toe is niet bijzonder. Niet ver 

voor deze plek z ijn op de riv ieroever wel t iental len grazende rendieren 

in de vroege avondzon te aanschouwen.  

In de vroege avond is de f ietstocht vervolgd naar de camping in 

Lofsdalen. Na de afslag in oostel ijke richt ing gaan de eerste ki lometers 

behoorlijk ste i l  omhoog naar ruim 900 meter. Daarna volgt een 

afdal ing met een hoogtverschil van circa 300 meter naar Lofsdalen. De 

camping is gelegen aan een langgerekt meertje.  

 

De volgende twee dagen is het uitgesproken regenachtig en fr is. De 

route naar Östersund volgt eerst de weg naar L indsel l. Daarna is via de 

nr.84 en de nr.315 naar een camp ing in Vemdalen gefietst.  

De volgende dag is het dagtraject over de nr.316 omhoog naar Klevsjö 

op een hoogte van ruim 700 meter en vervolgens naar beneden naar 

Åsarna, om daarna via de nr.45 naar het honderden meters lager 

gelegen Östersund te f ietsen. 

In de omgeving van Klevsjö is er een f l inke onweersbui. De hele dag 

wil het maar niet droog worden. Bij  de aankomst op de camping van 

Östersund is het nog steeds regenachtig en met een temperatuur van 

11 graden op de thermometer uitgesproken fr is.  

 

In Östersund is de haven verlevendigd met terrasjes en tijdel ijke 

bouwsels. ’s Avonds zijn er optredens van kle inkunstgezelschappen en 

muziekgroepen.  

De boottocht op het  grote Storsjön de volgende dag is een belevenis. 

Met een tradtionele veerboot maak ik een tocht van enkele uren op het 

meer. De tocht gaat ondermeer richting de nieuwe grote verkeersbrug 

die over het meer is gebouwd. Het is zeer helder weer en de 

zichtafstanden zijn enorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

 
De rondvaar tboot  op  het  Stors jön  
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Naar de veerboot Umeå – Vaasa  
Het plan is om met de veerboot van Umeå naar Vaasa in Finland te 

varen. Hierbij  wordt de Botnische Golf overgestoken.  

 

De afstand van Östersumd naar Umeå aan de kust is in enkele dagen 

overbrugd  De f ietstocht gaat eerst over de weg nr.45 naar e en 

camping in Strömsund en vervolgens via de nr.45 verder in noordelijke 

richt ing om bij  Dorrotea rechts aan te houden en via weg nr.92 met 

een f l inke wind in de rug naar een camping bij  Aséle te rijden. De 

derde dag is hier vandaan de tocht vervolgd naar Frederika, Bjurholm 

en Vannis. Op het laatste gedeelte van Vannis naar Umeå volgt de weg 

het aantrekkelijke dal van de Umeälven. De camping is in de stad 

Umeå, de veerboot vertrekt vanuit  Holmsund dat circa 25 ki lometer 

verder naar het zuidoosten l igt.  

 

De denkbeeldige ki lometertel ler staat bij  de overtocht naar F inland 

inmiddels op 1550 km. Op de route in noorde lijke r ichting is in totaal 

750 km in Zweden met de f iets afgelegd.  

 

De bootreis is met een grote veerboot, gebouwd voor overtochten op 

zee. De zee is vandaag  kalm. Er is weinig wind en de weersom-

standigheden zijn verder ook goed. Zonnig en een redelijk goed zicht. 

De boot manouvreert eerst langs een aantal e i landjes de haven uit. 

Onderweg worden nog een aantal grotere eilanden gepasseerd, 

waarmee het idee van een grote oversteek bij  dit goede weer enigszins 

verloren gaat. In nog geen vij f uur is de boot aangemeerd in Vaasa, 

Finland. 

 

 

 

 

 

 

Lang traject door Finland naar Joensuu in het Zuidoosten  
Na twee overnachtingen op de camping in Vaasa is de f ietstocht 

vervolgd r icht ing het zuidoosten van Finland. Eerst is  130 km langs de 

kust in noordelijke richt ing gereden, naar Kokkula. Hierbij  is over weg 

nr.8 en nr.749 gefietst.  In Oravais drink en eet ik wat in het 

restaurant. Het restaurant heeft een mooie l igging aan de zeekust. Bij  

Kovjok neem ik een route over een onverharde weg, naar weg nr.749. 

Deze weg loopt in de omgeving van de zeekust. De verwachting is dat 

deze weg uitz icht op de zee geeft. Dit valt nogal tegen. Er is weinig 

van de zee te zien. 

 

Op de camping in Kokkula is het groot feest. Er z ijn al ler le i attract ies 

in een grote feesttent. Muziek- en dansgroepen geven optredens. Een 

optreden van een western-style-l ine-dance-group is opmerkelijk. 

FINLAND 
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De volgende dag is via weg nr.28 naar Kärsämäki gef ietst. Het is een 

mooie route door een golvend, hoofdzakelijk agrar isch landschap; 

akkerland afgewisseld met bossen op de hogere delen.  

De dag erop volgt het tweede traject naar Kajaani. Het eerste gedeelte 

is qua landschap een voortzetting van gisteren. Daarna volgt al snel 

een meer bosrijk landschap. Tussen de bomen in, is weg nr.28 en weg 

nr.5. een minder boeiende route. 

Op de camping aan de rand van Kajaani zet ik het tentje  op een mooi 

tentenveld aan het Oulujärvi.  Het meer is spiegelglad.  

 

Via weg nr.6 is de tocht vervolgd naar het Pie l inenmeer; één van de 

grotere meren van Finland. De eerste 50 km gaan door een rotsachtig   

heuvelland, daarna wordt het landschap meer glooiend en ook minder 

afwisselend. In eerste instant ie was het de bedoeling om aan de 

westkant van het meer te bl ijven en verder door te rijden  langs het 

meer. De volgende camping volgens de kaart l igt dan echter nog vrij  

ver weg. Ik besluit om in Nurmes de camping op te zoeken. Deze  

plaats l igt aan de noordkant van het meer. De camping l igt  c irca zes 

ki lometer van het centrale deel van de stad, r icht ing Lieksa. De 

f ietsroute is moeil ijk te vinden en bestaat ondermeer uit  een afdal ing 

naar het meer over een zeer hobbelig f ietspad. Het  is een camping bij  

een golfterrein en een hotel met café-restaurant. De camping heeft 

een mooie l igging en prettige voorzieningen. De volgende ochtend 

maak ik gebruik van de mogelijkheid om voor een kle in bedrag te 

ontbijten in het café-restaurant. 

 

Het volgende traject is naar L ieksa. Het is niet zo ver, nog geen zestig 

ki lometer over weg nr.73. De weg is opvallend rust ig. Na de eerste 

t ien ki lometer van Nurmes wijkt de weg van het Pie l inenmeer af om in 

de omgeving van Lieksa weer bij  het grote water te komen. Lieksa is 

net zoals Nurmes een havenstad aan het uitgestrekte meer. Tussen een 

aantal plaatsen aan het meer is een reguliere veerdienst. Op de 

veerboten kunnen zelfs autos meegenomen worden.  

De camping bij  L ieksa l igt aan een inham aan het het meer op onge-

veer drie ki lometer van het centrum van het stadje. De camping heeft 

een mooie l igging aan het water.  

’s Avonds is er een plotsel ing en hevig onweer met een harde wind 

vanaf de kant van het meer. Na anderhalf uur is het onweer groten-

deels voorbij  en wordt het rustiger en droger.    

 

Het dagtraject naar Joensuu is afwisselend. De eerste 35 km over de 

doorgaande weg nr.73 r icht ing Uimaharju -Joensuu. Circa 20 km voor 

Uimaharju wordt rechts aangehouden en de weg binnendoor genomen 

richt ing Eno. Het is een mooie f ietsroute langs de vertakkingen van het 

Pie l inenmeer. Bij  Eno komt de route weer uit op weg nr.73 naar 

Joensuu. De laatste 15 km voor Joensuu is het verkeer aanzienl ijk 

drukker geworden. Verkeer dat aan de westkant van het Pie l inenmeer 

naar het zuiden r ijdt, volgt ook dit gedeelte van de weg.  
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De camping bij  Joensuu wordt in de middag bereikt. In de namiddag 

loop ik nog naar het centrum van Joensuu. Er is deze dagen een 

festival met diverse optredens van muziek- en dansgroepen op het 

grote ple in en al lerle i andere fest iv iteiten. Opvallend is dat een 

russische muziek- en dansgroep het optreden maar ook de presentatie 

in de russische taal doet. Een taal die door een aantal mensen op het 

ple in wordt begrepen.   

 

De volgende dag bezoek ik het North Kare l ia Museum. Het museum 

besteedt veel aandacht aan de geschiedenis van de stad en de 

bevolking aan de Pie l isjöki r iv ier. De riv ier vormt de verbinding tussen 

het grote Pie l inenmeer en het grote Pyhäselkämeer.  

In de geschiedenis zijn de re lat ies met Rusland zwaarwegend.  

 

De stad had een sleutelposit ie in de houthandel en het transport van 

het hout over water. Dit kwam ondermeer door de gunstige l igging aan 

al ler le i belangrijke vaarroutes in F inland en een vaarroute via het 

Saimaakanaal naar Vyborg in Rusland. Vlotten van geslecteerde 

boomstammen werden hier gevormd voor verder transport. Daarnaast 

waren in de stad een aantal houtzagerijen die een eerste verwerking 

van de boomstammen voor hun rekening namen  

 

De stad is nog steeds één van de grotere havens in het binnenland van 

Finland. In de huidige t ijd z ijn de univers ite it en al lerle i andere 

ople idingsinst ituten van grote betekenis. Alsook een gevarieerde 

industr ie die hier in de loop der jaren is ontstaan.  

 

Naar de veerboot Helsinki - Stockholm 
Na twee dagen wordt de f ietstocht vervolgd naar Savonlinna. Eerste 

gedeelte over weg nr.6, r icht ing Laparenta. De weg is (op dit moment) 

niet druk en de weg heeft een strook voor langzaam verkeer. Bij  Puhos 

wordt rechts afgeslagen om over weg nr.71 naar Karimäki te f ietsen. 

Het is een aardige f ietsweg. Vanaf dit  punt over weg nr.14 naar de 

camping bij  Savonlinna. De camping bl ijkt een heel e ind verder, c irca 

10 km aan de westkant van Savonlinna te l iggen. De laatste 25 km in 

de omgeving van Savonlinna is nogal druk met autoverkeer. Bij  nader 

inzien waren de secudaire wegen nr.476 en nr.471 via Pöl läkkä en 

Enonkoski gunst iger geweest om als f ietsroute te nemen.  

 

Van Savonlinna staat de volgende dag het traject naar Mikki l i  op het 

programma. Via de drukke weg nr.5 wordt de camping enkele 

ki lometers voor Mikki l i v lot bereikt. De gekozen route van die dag is 

voor f ietsers eigenlijk niet geschikt; te druk autoverkeer en te weinig 

ruimte voor f ietsers.  

 

Van Mikki l i  gaat de volgende dag de f ietsroute eerst over weg nr.13 en 

nr.15 r icht ing Kouvula. Bij  Rahikki la wordt rechts afgeslagen en over 

weg nr.420 naar Mäntyharju gereden, Hier vandaan verder over  weg 
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nr.219 naar Jaala. De weg naar Jaala is gedeelte l ijk onverhard en 

hevelacht ig met stei le kl immetjes.  

Ik besluit in Jaala om over weg nr.363 naar Vierumäki door te rijden 

en verder naar Lahti. Het gedeelte over de nr.363 is bijzonder mooi. 

Vanaf Vierumäki is een gedeelte dat ik het vor ige jaar ook gefietst 

heb. Het is een traject waarin voortdurend kort gek lommen moet 

worden. 

De lange f ietsdag met een afstand van circa 150 km met een aantal 

mooie trajecten kende veel afwissel ing.  

 

Van Lahti is de route naar Hels inki,  naar de veerboot Hels inki - 

Stockholm. Op weg nr.140 naar Helsinki bl ij ft het een beetje miez eren. 

Dit maakt de f ietstocht in het min of meer verstedelijkte gebied rond 

Hels inki enigszins saai. De weg golft maar door met veel kl immetjes. 

In de omgeving van Hels inki is het even zoeken naar de goede 

richt ing. Na wat informeren bij  voorbijgangers bl i jkt het volgen van 

het f ietspad langs de metro- en/of treinrai ls de beste benadering. Na 

10 km f l ink doorfietsen ben ik om circa 17.00 uur in de haven voor de 

veerboten.  

 

De denkbeeldige ki lometertel ler staat  inmiddels op ongeveer 2750 km. 

In Finland is in totaal 1200 km gef ietst.  

 

Het is een lange overtocht van meer dan 12 uur  naar Stockholm. Ik 

neem een bed in een slaaphut. De indeling van de bedden in de 

slaaphut levert onduidel ijkheden op. Eerst is er iemand die denkt dat 

hij  de hut voor z ich al leen heeft. Hij  wil een andere hut die hij  voor 

zichzelf  heeft. De man met de rappe praatjes heeft ook nog eens f l ink 

in het glaasje gekeken. Gelukkig verhuis t  hij  snel naar een andere 

hut. Wat eerst een tweepersoons hut l ijkt, bl ijkt toch een vierpersoons 

hut. Twee bedden beneden en twee uitgeklapte bedden boven voor in 

totaal vier s lapende personen. ’s Ochtends is er het ontbijtbuffet op de 

boot. Het ontbijt smaakt goed en is tevens een goede manier om de 

tijd vlot te laten passeren. Om een uur of negen is het uitschepen in 

Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

Via het Vättern van Stockholm naar Göteborg 
In Stockhom fiets ik naar de dichtsbijz ijnde camping die op de kaart in 

de stad staat aangegeven. Op weg er naar toe wil ik een foto nemen, 

De fotocamera bl i jkt echter niet meer in de tas te z itten. Een tas die ik 

naar de hut op de boot had meegenomen. Weg camera en weg 

fotorol letje dat zo goed als vol was. Is er nog iets aan te doen? Weinig 

waarschijnl ijk. Verder f ietsen maar. De camping  in Stockholm is al leen 

 

ZWEDEN 
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voor caravans met een seizoensplaats, zo l ijkt het wel.Toch maar 

verder f ietsen.  

 

De camping voor de overnachting l igt bij  Södertälje ten zuidwesten van 

Stockholm. De camping is 9 km zuidel ijker, bij  Järna gesitueerd. Naast 

het netwerk van snelwegen dat rond Stockholm l igt, zijn er gelukkig 

ook f ietspaden en secundaire wegen die goed gebruikt kunnen worden 

door f ietsers. 

 

Aan de buitenrand van Stockholm grazen drie e landen in de nabijheid 

van de weg. Een kle in e landengezin l ijkt het wel. De grootste eland 

heeft enorme afmetingen en is groter dan een paard. Ze rustig 

aanschouwen is er niet bij . Ik ben gesignaleerd. Ze zijn schuw en 

verdwijnen als vanzelfsprekend geruis loos dieper het bos in.  

Langs de weg staan een aantal mensen door donkere schermpjes 

aandachtig naar de zon te kijken. Naar later bl ijkt was er op dat 

moment een gedeelte l ijke zonsverduister ing aan de gang. Tijdens het 

f ietsen heb ik er weinig van gemerkt.   

 

De camping in Järna l igt aan een inham van de Oostzee. Vanaf het 

tentenveld aan het water z ijn de  zeeschepen te zien. Opmerkelijk; de 

grote zeeschepen varen niet zo heel ver weg van de camping, voorbij .  

 

Naar Jönkoping aan het Vättern 
De volgende vier dagen gaat de tocht naar Jönköping aan de zuidzijde 

van het Vättern. Het Vättern is een van de grootste meren van Zweden 

en l igt tussen Stockholm en Göteborg in.  

De totale f ietsafstand bedraagt c irca 410 km en inc lusief het gedeelte 

van de aankomstplaats van de veerboot in Stockholm naar Järna in 

totaal 490 km. 

 

De eerste dag is de f ietstocht vervolgd over weg nr.57 naar F len. De 

aankomst in F len is al vroeg in de middag bij  een camping met 

zwemfaci l iteiten. De camping l igt niet zover van het centrum.  

 

De tweede dag is het traject Flen-Skärblacka afgelegd. Eerst via weg 

nr.55 naar Katr inaholm. Van deze plaats in zuidel ijke richt ing over weg 

nr.55/56 r icht ing Norköping. Bij  Rejmyre rechtsaf via een locale weg 

naar Vist inge aan weg nr.51. De locale weg tussendoor is een mooie, 

rustige weg. De doorgaande weg nr.51 naar Finspång is aanmerkelijk 

drukker. Weg nr.215 naar Skärblacka is niet gemakkelijk te vinden, 

maar na wat zoeken lukt het alsnog. Na ongeveer vij f t ien ki lometer 

wordt het stadje bereikt. Er staat een fabriek met een hoge 

schoorsteen waar de nodige rook uitkomt. De camping  is een 

meevaller.  

 

Het traject op de derde dag van Skärblacka naar Ödeshög aan het 

Vättern  wordt hoofdzakelijk via locale wegen afgelegd. De afgelgegde 
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route l igt noordeli jk van de grote snelweg. Plaatsjes die gepasseerd 

worden zijn Roxenbaden, Skänninge, Väderstad en Rök.  

Op deze dag zijn ondermeer de uitgestrekte goudgele golvende 

graanvelden ten noorden van Linköping opmerkelijk. Op een aantal 

percelen is het graan al geoogst en op andere percelen is men volop 

bezig de oogst binnen te halen. 

Het aan het Vättern gelegen Ödeshög l igt niet aan het water van het 

meer, maar enkele honderden meters hoger, op de hoogte van de 

heuvels in de omgeving.  Het plaatsje heeft een camping.  

 

De vierde dag loopt de route hoofdzakelijk langs het Vättern, naar 

Jönkoping. Tenminste zoals de route volgens de kaart is te 

verwachten. Een goede f ietsroute bl ijkt niet éénvoudig te vinden. Tot 

Gränna gaat het vlotjes. Over een mooie toerist ische route op enige 

hoogte langs het meer. Daarbij  daal ik snel af naar het lager gelegen 

Gränna. Bij  de haven is het t ijd voor een kop koff ie. Ik kijk nog even 

naar de vertrekt ijden en de vaarroutes van de boten die hier over het 

meer varen. De veerboten varen ook naar de overkant van het meer.  

 

Het volgende gedeelte gaat last iger. De f ietsroute is niet echt duidel ijk 

aangegeven en enkele keren raak ik in de knoop met de autosnelweg 

die hier ook langs het meer loopt.  Enkele keren moet een aantal 

ki lometers terug gefietst worden.  Aan het eind van de middag ben ik 

wel op de camping van Jönkoping, maar ik vraag me af of ik onderweg 

de f ietsroute langs het meer voor een deel  heb gemist.  

 

Op de camping is het druk met f ietsers uit Nederland. Deze camping is 

een verzamelpunt. Ze staan hier nog een dag op de camping en gaan 

dinsdagavond met de bus van Cycletours terug naar Nederland. 

Sommige hebben hier een paar weken in de omgeving gefietst,  anderen 

hebben langere tochten gemaakt. Na het vertrek van de bus met de 

f ietsers is het aanmerkelijk st i l ler op de camping.  

 

Via Falköping naar de veerboot in Göteborg 
Na de maandag en dinsdag op de camping  in Jönkoping te hebben 

gestaan wil ik woensdag richt ing Göteborg vertrekken. Eerst naar 

Falköping en als het meezit de dag daarna gel ijk door naar de 

veerboot. 

De route naar Falköping is niet ingewikkeld en niet  zo lang; 

75 km. Vanaf de noordwestkant van Jönkoping weg nr.47 en nr.48 

volgen. Het is een mooi f ietstraject; een glooiend landschap met 

graanvelden maar ook bospercelen. Af en toe is er een f l inke, niet zo 

lange kl im.     

De kl im in Falköping naar de camping op de Al lerberg is een ware 

beproeving. De kl im is stei l  en duurt even. Het uitz icht vanaf de 

camping op de top van de berg is een beloning en is formidabel.  
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De afstand van het laatste f ietstraject naar de veerboot Göteborg -

Frederikshaven is aanzienl ijk; c irca 160 km. De opgave voor vandaag 

zal z ijn om niet verstrikt te raken in het netwerk van de grotere 

verkeerswegen. Ik kies voor een wat meer noordelijk gelegen 

f ietsroute over secudaire en locale wegen, waarbij  toch duidel ijk de 

richt ing Göteborg aanwezig is. Met de wind in de rug op een aantal 

gedeelten, gaat de tocht die dag vlot. Het weer is bewolkt en 

regenachtig, maar doorregenen gebeurt niet. Niet zo ve r voor Göteborg 

moet er nog een lekke achterband vervangen worden. Binnen een half  

uur lukt het. Er z it een glasspl inter in. Het l ijkt er veel op dat hier op 

sommige plaatsen glas in het asfalt  verwerkt is. Een nat wegdek 

gl instert soms alsof het glas is.  

 

De gereden route in het kort. Eerst wordt circa 10 km naar het 

noordwesten gereden over weg nr.47.  Vervolgens  is de route 

zuidwestel ijk via weg nr.181 naar Vargarda. Vanuit deze plaats gaat 

het nogmaals in noordwestelijk r ichting, over weg nr.42. Op deze  weg 

wordt na een kle ine 10 ki lometer l inksaf geslagen en over een locale 

weg naar weg nr.180 gereden. Aan het einde van deze weg, wordt 

l inksaf weg nr.190 opgefietst r icht ing Göteborg. De weg loopt boven 

het Mjörnmeer langs in een zuidwestel ijke r icht ing naar de 

havenplaats.  

 

Om 18.00 uur z it ik al op de snelboot naar Frederikshaven  in 

Denemarken en om 19.45 uur is  de overkant bereikt. Na het verlaten 

van de boot maar gel ijk doorf ietsen naar de camping in 

Frederikshaven.  

 

De denkbeeldige ki lometertel ler staat inmiddels op ongeveer 3500 km. 

Op de terugweg is  op het traject Stockholm - Göteborg in totaal 750 

km gef ietst. Het aantal f ietski lometers in Zweden komt daarmee op 

1500 km. 

 

 

 

 
 

Een paar dagen wachten op de fietsbus in Frederikshaven en 

een korte terugblik op de fietstocht 
Het heeft de afgelopen dagen enorm veel geregend in dit deel van 

Denemarken. Sommige delen van de camping hebben te maken met 

wateroverlast. Bij  de receptie worden de nieuwkomers een  hoog en 

droog plekje aangewezen. 

 

De overtocht was op donderdagavond 19 augustus, het vertrek met de 

bus naar Nederland is maandag 23 augustus. Er z ijn dus een paar 

dagen om niets te doen en/of wat in de omgeving te f ietsen. Er is  in 

FREDERIKSHAVEN, DENEMARKEN 
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ieder geval voldoende tijd om de aantekeningen van de f ietstocht bij  te 

werken. Ik heb een aanzienl ijke achterstand.  

 

In een terugblik op de f ietstocht zijn de ervaringen niet een -twee-drie 

samen te vatten. Het eerste wat belangrijk is, is het uitbl ijven van  

ongelukken, echte pech en blessures. Al les is heel gebleven zowel voor 

wat betreft de f iets, de kampeeruitrusting als mezelf.  Het enigste wat 

meer dan vervelend is, is het gestolen fototoestel. De prachtige 

opnamen die ik in Finland maakte, zijn  verdwenen. 

Jammergenoeg bl i jkt op de laatste dag het tentje de tocht toch niet 

ongeschonden te hebben doorstaan; zie hierna.  

 

De ervaringen zijn indrukwekkend en talr ijk. In zeven weken tijdens 

een tocht van 3500 km veel gezien en beleefd.  Naast de gereden 

ki lometers met bagage is er nog ongeveer 500 km t ijdens kortere en 

langere dagtochten gefietst,  zoals in de bergen van Noorwegen.  

De imposante berglandschappen in Noorwegen bl ijken ook voor een 

f ietstocht mogelijkheden te kunnen bieden. Het is een belevenis om op 

een hoogte van tussen de 800 en 1200 meter te f ietsen. Een meevaller 

was het goede weer in Noorwegen. Weinig regen en veel zon.  

 

In Zweden was de f ietstocht minder spectaculair,  maar  deze had ook 

dit  jaar weer veel mooie trajecten en veel afwissel ing. In noordelijke 

richt ing was er direct na de Noors-Zweedse grens een aantrekkelijk 

dagtraject via Idre naar Lofsdalen. Op de terugweg waren er eveneens 

meerdere mooie trajecten. 

De weersomstandigheden waren niet bijzonder goed. Vooral enkele  

dagen in de omgeving van Östersund waren regenachtig en fr is.  

 

Finland was onverwacht mooi om te f ietsen; prachtige f ietstrajecten. 

Het zuidoosten van het land was een ervaring  op zich. De weers-

omstandigheden waren dit  jaar in Finland overwegend gunst ig. Veel  

zonnige dagen.  

 

In het algemeen was de lange f ietstocht in Scandinavië een posit ieve 

ervaring. Al ler le i belangrijke voorzieningen zijn voldoende aanwezig.  

Het wegennet is dusdanig dat veelal een goede route is te plannen. 

Hoewel sommige delen in Scandinavië zeer dunbevolkt z ijn en ook het 

verkeer erg rustig kan zijn, dient er overwegend wel rekening 

gehouden te worden met de aanwezigheid van andere, veelal 

gemotoriseerde, weggebruikers. Enkele trajecten bleken minder 

geschikt te z ijn om te f ietsen. Fietspaden zoals in Nederland, komen in 

Scandinavië weinig voor.  

Er z ijn in Scandinavië over het algemeen veel goede campings die een 

voldoende spreiding hebben.  De campings bieden veelal voldoende 

mogelijkheden voor passanten. De passanten zijn overwegend 

gemotoriseerde weggebruikers.  De meeste campings verhuren hutten. 

Deze kunnen ook voor een nacht gehuurd worden.  
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Een ander posit ief  punt z ijn de vele bootverbindingen met en tussen de 

landen. Tussen Denemarken en een groot aantal havenplaatsen in 

Zweden en Noorwegen zijn veerdiensten. Daarnaast zijn er vele 

bootverbind ingen tussen Duitsland en de landen Denemarken, 

Noorwegen, Zweden en Finland.  Eveneens zijn er al lerle i  bootverbin-

dingen tussen Zweden en Finland. Fiets op de veerboten meenemen 

gaat éénvoudig en is geen enkel probleem. De te betalen meerprijs  

voor de f iets is gering.  

Opmerkelijk z ijn de veerdiensten en rondvaarten op de grotere meren 

in de Scandinavische landen. De veerdiensten kunnen goed van pas 

komen bij  de plannen voor een f ietstocht . 

  

Terug in Frederikshaven in  Denemarken. Op zaterdag maak ik een 

f ietstochtje naar Skagen en Grenen. Het is mooi weer; weinig wind en 

veel zon. Het is een aantrekkelijke gebied om te f ietsen in het 

noordelijkste puntje van Denemarken met  aan beide z ijden de zee.  

 

Op de laatste vroege ochtend voor vertrek heb ik nog een paar , niet 

uitgenodigde gasten onder het tentgrondzeil.  De kleine bobbeltjes 

bewegen zich razendsnel  tussen het grondzeil en de tentluier. Ze z ijn 

vr ij  snel verjaagt. Wat erger is ,  ze hebben op een aantal plaatsen het 

zei l van de tent aangevreten. Weg is de gekoesterde waterdichtheid 

van het grondzeil.  Muizen die kunststof eten is toch iets nieuws. Het 

komt zeker door de regen en/of een grote honger. Bij  de receptie 

wil len ze het niet geloven en ze hebben er zeker nog niet eerder over 

gehoord. In Nederland maar eens kijken wat er aan te doen is. Het zal 

waarschijnl ijk een nieuw grondzeil worden in een tent je van een paar 

maanden oud. Jammer!  

 

De terugreis met de f ietsbus naar Utrecht verloopt snel. De chauffeur 

rijdt stevig door. De bus maakt zowel in Denemarken als in Nederland 

enkele tussenstops. In Denemarken worden f ietsers opgehaald, in 

Nederland worden f ietsers in of dichtbij  hun woonplaats afgezet.  
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