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In de jaren 1998, 1999 en 2000 heb ik dr ie lange f ietstochten door 

Scandinavië gemaakt. Het verzamelde en bewaarde materiaal van deze 

f ietsre izen is lange tijd bl ijven l iggen maar is nog steeds waardevol. 

Van het materiaal in combinat ie met de persoonlijke  herinneringen zijn 

een drietal re isverslagen samengesteld. De reisvers lagen zijn van 

recente datum; 2012-2013. Ze beschrijven de f ietstochten. Ieder 

reisvers lag is een compleet verhaal en is als zodanig afzonderl ijk te 

lezen. De dr ie verhalen gezamelijk hebben een meerwaarde.  

 

Na de drie lange f ietstochten heb ik nog een kortere f ietstocht 

gemaakt in Zweden in 2002; grotendeels in het gebied rond het 

Vänern, het grootste meer van Zweden. En in het voorjaar van 2001 is 

vanuit de standplaats Mora met een huurf iets een aantal dagtochten 

gefietst in de omgeving van het Si ljanmeer en het Orsameer.  De 

tochten in de jaren 2001 en 2002 zijn niet afzonderl ijk beschreven.  

Ervaringen zijn wel verwerkt in de Aandachtspunten en Tips.  

Daarnaast zijn er nog de ervaringen in de winterperioden. Twee 

wintersportvakanties in de omgeving van Li l lehammer  in Noorwegen en 

een wintersportvakantie in de omgeving van Mora in Zweden. De 

winterse ervaringen zijn niet direct terug te vinden in de reisver -

slagen. Indirect z ijn ze hier en daar wel van invloed geweest .  

 

De drie beschreven f ietstochten zijn zonder uitzondering  lange 

f ietstochten van vele weken en een afstand van duizenden ki lometers.  

Met de uitgestrektheid van Scandinavië z ijn afstanden af te leggen die 

gemakkel ijk een veelvoud zijn van wat in Nederland is te f ietsen.  

De afstanden zijn in wezen minder van belang.  Scandinavië bl ijkt 

ontelbare mooie gebieden voor kortere en langere f ietstochten te 

hebben. Natuur en cultuur z ijn vr ij  gemakkelijk met elkaar te 

combineren. Andere pluspunten zijn de goede bereikbaarheid van de 

 
 



Rei svers lagen  F i e ts toch ten  Scand inav i ë  

Basisdocument                                                          [  hn©2013-2014 ]     

2 

 

landen, de goede transportmogelijkheden in de landen en tussen de 

landen onderl ing en een hoge campingdichtheid.    

 

Als leeswijzer en samenvatting zijn per fietstocht een aantal 

hoofdpunten aangegeven. 

Als afsluiting van dit deel staan een aantal punten vermeld die 

van belang kunnen zijn voor een fietstocht in Scandinavië. Het 

gaat om een groot aantal aandachtspunten en tips gebaseeerd op 

eigen ervaringen en waar nodig en mogelijk gecombineerd met 

actuele informatie.  

 

 

 
DE DRIE FIETSTOCHTEN EN HET TOT STAND KOMEN 

VAN DE REISVERSLAGEN 
 

 

De f ietstochten waren en zijn een enorme ervaring. Trektochten van 

camping naar camping, wekenlang. Overwegend is gekampeerd in een 

kle ine tent, een enkele keer is in een hut op een camping overnacht. 

Niet zelden is enkele dagen op een camping verbleven.  In 1999 zijn 

ook een aantal dagtochten vanaf enkele campings gemaakt.  

 

Wat langer de kaarten bekijken, not it ieboekjes inkijken, fotomateriaal 

doorbladeren en de tochten verschijnen weer vanzelf op het netvl ies en 

herinneringen komen terug. Soms is het even moeil i jk om de goede 

jaartal len erbij  te plaatsen. Zeker wanneer meer dan één jaar in 

dezelfde omgeving gefietst is . Was het in 1998 of in 1999?  

Jammergenoeg is het fotomateriaal van de tochten van 1998 en 1999 

niet compleet. In beide jaren is mijn fototoestel gestolen. Weg toestel 

en weg gemaakte opnamen.  

Het materiaal van de f ietstocht naar de Noordkaap in het jaar 2000 is 

helemaal compleet; foto’s, aantekeningen brochures etc.  Dit re isver-

slag is het meest uitgewerkt. 

Van het materiaal in combinat ie met de persoonlijke herinneringen zijn 

een drietal re isverslagen samengesteld.  De reisvers lagen zijn van 

recente datum; 2012-2013 

 

In de reisverslagen is voor elke f ietstocht afzonderl ijk het één en 

ander vermeld over de voorbereiding. Het hoofdbestanddeel bestaat uit  

het reisvers lag van de gefietste  route. Een scala aan bevindingen zijn 

beschreven. Verder is in de reisverslagen van de f ietstochten op enkele 

plaatsen een korte terugblik gegeven.   

  

De reisverslagen zijn een bron van informatie voor degenen die 

langere meerdaagse f ietstochten wil len maken in Scandinavië . Ze 

kunnen ook waardevol z ijn voor  degenen die meer wil len weten over  
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REISVERSLAGEN FIETSTOCHTEN SCANDINAVIE  

Scandinavië en/of f ietsen en reizen in Scandinavië  meer in het 

algemeen. 

 

De f ietstochten zijn zo uitgevoerd dat ze gemakkelijk de toets van 

duurzaam reizen en duurzame vakanties  kunnen doorstaan. Minder is 

gelet op het toepassen van het gebruik van menselijke energie.  

In het algemeen is bij  de Aandachtspunten en Tips de nadruk gelegd 

bij  re lat ief weinig energie  gebruikende vormen van vervoer en 

transport. 

Meerdaagse f ietstochten met overnachtingen op campings  of in andere 

eenvoudige overnachtings faci l i teiten kunnen als weinig 

mil ieubelastende en weinig energie gebruikende activiteiten worden 

beschouwd.  

 

Een beschreven f ietstocht is eventueel (gedeeltel ijk)  achter de 

computer “na te f ietsen” met behulp van gedigital iseerde kaarten op 

internet. De kaart waar dit in ieder geval mee mogelijk is, is 

“Mapcarta”. Aan deze kaart is ook al ler le i informatie gekoppeld, 

waaronder divers fotomateriaal van de omgeving en gegevens 

betreffende plaatsen op of in de nabijheid van de route. Voor campings 

is het nodig andere informatiebronnen te raadplegen (zie hierna  onder 

Aandachtspunten en Tips) .  

 

 

 

 

 

Op deze website z ijn de volgende reisvers lagen te vinden:  

1.  In Noorwegen bij  de Poolc irkel naar het oosten, naar Zweden en 

Finland – Reisvers lag Fietstocht Scandinavië 1998 

2.  Grote f ietsronde door Noorwegen, Zweden en Finland – 

Reisverslag Fietstocht Scandinavië 1999 

3.  Per f iets naar de Noordkaap en terug –  

Reisverslag Fietstocht Scandinavië 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komt  veel  voor;  campings  met  

kampeerve ld  en  hut ten  

 

 
Af  en  toe  moet  er  s tev i g  

gek l ommen worden  
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 IN NOORWEGEN BIJ DE POOLCIRKEL NAAR HET 
 OOSTEN,NAAR ZWEDEN EN FINLAND  
 Aantal hoofdpunten Fietstocht Scandinavië 1998 
  

 

1.  Fietstocht van 5000 km met een drie -versnell ingen-f iets. 

2.  Fietstocht door zes landen; Nederland, Duits land, Denemarken, 

Noorwegen, Zweden en Finland. 

3.  Denemarken niet vergeten als land met veel f ietsmogelijkheden . 

4.  Met de veerboot van Frederikshaven in Denemarken naar  

Göteborg in Zweden. 

5.  De scherenkust noordelijk van Göteborg  is een opmerkelijk 

gebied en is prett ig om te f ietsen. 

6.  Rivier de Glomma; de langste r iv ier van Noorwegen. Deze riv ier 

kan men t ijdens een langere f ietstocht  in Noorwegen meerdere 

malen “tegenkomen” . 

7.  Mooi (dag)traject van Oppaker naar Hamar via Minnesund; langs 

de riv ier de Vorma en het Mjösameer . 

8.  Het traject Tynset – Ul lsberg; voor het eerst de  wat hogere 

bergen in, met langere beklimmingen en afdal ingen.  Het is een 

bijzonder mooi traject. 

9.  Het lange traject van Trondheim naar Mo i Rana iets ten zuiden 

van de Poolc irkel.  Het is  een traject met een afwissel ing van 

fjorden, bergen en fjel l.  Het traject langs het Sorvatnet, een 

langgerekt meer, is een prett ige afwissel ing met  het f ietsen op 

de E6. Het gedeelte Mosjoen - Korgan is adembenemend.   

10.  Kapot achterwiel in Noorwegen, omgeving Poolc irkel ;  wie len met 

trommelremmen en dr ie versnell ingen in de naaf z ijn nauwelijks 

bekend in Noorwegen. Een week wachten op nieuw achterwiel in 

Krokstrand. 

11.  Aantrekkelijke route van Storfjord in Noorwegen naar Arvidsjaur 

in Zweden; in de omgeving van de Poolc irkel  via het Junkerdal 

en de Si lvervägen naar het oosten. 

12.  Wegreconstructie en wegverbetering worden in Scandinavië 

veelal niet per ki lometer aangepakt, maar minimaal per t ien 

ki lometer. Dergeli jke trajecten zijn last ig om te f ietsen.   

13.  Middernachtzon geeft lange dagen rond de Poolc irkel , maar 

geeft daarna in de tweede helft van augustus een snel korten 

van de dagen op de terugweg richt ing Hels inki.  

14.  Mooie f ietstrajecten in Noord-Zweden en Finland. Jammer van 

het regenachtige weer in F inland. 

15.  Lange maar snel le overtocht met veerboot van Hels inki naar  

Travemünde in Duits land en aansluitend l i ft met vrachtwagen 

vanuit Travemünde naar Nederland. 
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 GROTE FIETSRONDE DOOR NOORWEGEN, ZWEDEN EN FINLAND 
 Aantal hoofdpunten Fietstocht Scandinavië  1999 
   

1.  Fietstocht van 3500 km met veel kl immen en dalen op f iets met 

27 versnell ingen. Tevens zijn een aantal dagtochten gefietst.  

2.  Met de f ietsbus vanuit  Nederland naar Frederikshaven in 

Denemarken en na een f ietstocht van zeven weken door 

Noorwegen, Zweden en Finland weer terug in deze havenplaats 

voor de f ietsbus naar Nederland. 

3.  Overtocht met veerboot van Frederikshaven naar Larvik in 

Noorwegen. 

4.  Traject Uvdal – Geilo is een route met stevig kl immen en dalen. 

5.  Omgeving Geilo; de Rallarvegen f ietsroute is een bijzondere 

ervaring. 

6.  De toerist ische rondtoer met bus, boot en trein;  Geilo – 

Aurland – F låm –  Myrdal –  Geilo is een fascinerende dagtocht 

zonder f iets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Route Fagernes – Bygdin is een lange maar prett ige kl im naar 

een hoogte van 1150 meter boven zeeniveau.  

8.  De Jotunheimveien van Bygdin naar Skåbu is moeil ijk te 

vergel ijken met andere routes. Of het zou de route op de twee  

aansluitende dagen moeten zijn;  de Fri isvegen. Beide wegen 

gecombineerd vormen een avontuurl ijke en pracht ige f ietsroute 

door de bergen van Noorwegen, van Fagernes via het 

Gudbrandsdal naar het Ostdal.  

9.  Nog meer avontuurl ijke dagtochten en f ietsroutes door de 

bergen in de omgeving van Atna en Koppang. 

10.  Mooie omgeving van het Femundmeer in Noorwegen. 

11.  Aantal mooie dagtrajecten in Zweden. 

12.  Met veerboot over Botnische Golf  van Umeå in Zweden naar 

Vaasa in F inland.  

13.  Finland; aantal mooie dagtrajecten in Midden-Finland; van 

Vaasa via Oulu naar Kajaani.  

 
De Ra l l a rvegen  b i j  Myrda l  

 

 
De Aur l ands f jord  
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14.  Zuidoosten van F inland is een ervaring; de route langs het grote 

Pie l inenmeer en verder naar Joensuu is bijzonder. 

15.  Met de veerboot van Hels inki naar Stockho lm. 

16.  Het Vättern met de golvende goudgele graanvelden in Zweden. 

17.  Met de veerboot van Göteborg terug naar de f ietsbus in 

Frederikshaven.  

 
 
 PER FIETS NAAR DE NOORDKAAP EN TERUG  
 Aantal hoofdpunten Fietstocht  Scandinavië 2000 
   

1.  Fietstocht naar de Noordkaap; in 34 dagen en na 3400 

fietski lometers wordt  de Noordkaap op 25 jul i 2000 bereikt .  

2.  Fietstocht door zeven landen;  van Nederland via Duitsland, 

Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Zweden, Noorwegen, 

Denemarken en Engeland terug naar Nederland.  

3.  Op de tocht terug met de Hurt igrute van Hönningsvag naar 

Rörvik; onvergetel ijke bootreis langs de kust van Noorwegen. 

4.  Op het traject door Duits land en Denemarken naar de veerboot 

in Grenaa is het af en toe een beetje puzzelen om een goede 

f ietsroute te vinden. 

5.  Overtocht met de veerboot van Grenaa in Denemarken naar 

Varberg in Zweden. 

6.  Mooi dagtraject van Falköping naar Sjötorp aan het Vänern en 

aan het Götakanaal.  

7.  Er is geen reguliere veerbootdienst van Sundsvall in Zweden 

over de Botnische Golf  naar F inland. Geplande route door 

Finland wijz igen voor route door Zweeds Lapland.  

8.  Zweeds Lapland heeft mooie f ietstrajecten; jammer van de 

regen dit jaar. 

9.  Bijzonder mooi (dag)traject van Vittangi  in Zweden, over de 

fjel l naar Palajoensuu in F inland. 

10.  Indrukwekkende f ietsroute door Finmarken. F ietsen over het 

Finmarkenplateau is bijzonder; de uitgestrekte hogergelegen 

vlakte en de plaatsen Kautekeino, Alta aan de r iv ier en 

Russenes bij  Olderfjord bl ijven in geheugen zitten . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi ssers  b i j  A l ta  aan  de r i v i e r  

 

 
F je l l  op  F inmarkenp l ateau  
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11.  Pracht ig f ietstraject  van Olderfjord naar de Noordkaap. 

12.  Speciale ervaring is de Noordkaaptunnel; tunnel van 7 ki lometer 

lengte, ruim 200 meter onder zeeniveau, aanzienl ijke hel l ings -

percentages en een oorverdovend lawaai van langsr ijdende 

auto’s . Met een veerboot is voor f ietsers prettiger . 

13.  De Noordkaap en de middernachtzon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De E6  op  het  F inmarkenp l ateau  van 

A l ta  naar  Older f j o rd  

 

 
Op de Noordkaap  

 

 
Op de Noordkaap  

 

 
Laats te  gedee l te  naar  de  Noordkaap   
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14.  Na de onvergeteli jke bootreis een aantrekkelijke f ietsroute via 

de kustweg van Rörvik via Höf les naar Namsos en verder over 

de Fiskeveien via Nordl i naar Östersund in Zweden.  

15.  De mooie route over de Flatruet tussen Östersund en 

Funäsdalen is moeil ijk met andere f ietsroutes in Zweden te 

vergel ijken. 

16.  Rugblessure tussen Ostersund en Funäsdalen is pijnl ijk en er 

valt de eerste twee dagen moeil ijk mee te f ietsen . 

17.  Overtocht Oslo naar Hirtshals in Denemarken met aansluitend 

een snelle f ietstocht van twee dagen door Denemarken naar 

Esbjerg. 

18.  Terugreis via Denemarken en Engeland naar Nederland  – van 

Esbjerg in Denemarken naar Harwich in Engeland en vervolgens  

naar Hoek van Holland - bl ijkt tot de mogelijkheden te behoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De F l at ruet  i n  Zweden 

 

 
Boot re i s  l angs  de  Noorse  kust  
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 AANDACHTSPUNTEN EN TIPS FIETSEN SCANDINAVIË 
 

 

 

 Fietsen in Scandinavië 
 

1.  Fietsen in Scandinavië is sterk verbonden met “water”. Veel van 

de beschreven f ietsroutes lopen langs riv ieren en meren;  grote 

meren en waterrijke riv ieren en ontelbare kle ine meren en 

riv iertjes. Daarnaast is “de zee” een essentieel e lement op veel 

f ietstrajecten. Campings z ijn veelal  aan “water”  gelegen. 

2.  Op de f ietstochten die beschreven zijn, z ijn over het algemeen 

fl inke dagafstanden gefietst. Het is  echter niet noodzakelijk om 

dergelijke lange dagafstanden te f ietsen. De campingdichtheid 

is in veel gebieden dusdanig, dat met kle inere dagafstanden 

volstaan kan worden. De keuze vooraf, van een re lat ief kle in en 

aantrekkel ijk f ietsgebied is eveneens een optie. Bovendien is  

het  vee la l  hee l goed mogel i jk  om vanuit  één of  enke le  

standplaats(en)  meerdere (dag)tochten in een gebied te  

f ie tsen. 

3.  De landen Noorwegen, Zweden en Finland zijn zeer uitgestrekt. 

Er z ijn gebieden die een aanzienl ijke bevolkingsdichtheid 

hebben, maar er z ijn veel gebieden waar nauwelijks mensen 

wonen en waar weinig personen op de wegen rijden. Fietsers 

zul len in dunbevolkte gebieden zelden voorbij  komen. Bij  f iets -

tochten zijn dit gegevens om rekening mee te houden. Een band 

plakken en een los moertje vast kunnen draaien is wel het 

minste wat aan (kle ine) reperaties  zelf gedaan moet kunnen 

worden. Neem voor de zekerheid alt ijd een passende nieuwe 

binnenband mee. Daarnaast is het belangrijk om voldoende 

voedingsmiddelen bij  z ich te hebben. Bovendien is het 

verstandig een (compact) ehbo-doosje mee te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Jotunheimvei en  
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4.  Een deel van een beschreven f ietstocht is “na te f ietsen” met 

behulp van gedigital iseerde kaarten op internet. De  digitale 

kaart waar dit in ieder geval mee mogelijk is, is “Mapcarta”. 

Aan deze kaart is ook al ler le i informatie gekoppeld, waaronder 

divers fotomateriaal  van de omgeving en gegevens betreffende 

plaatsen op of in de nabijheid van de route.  Deze digitale kaart 

kan naast ander kaartmateriaal  eventueel ook gebruikt worden 

bij  het plannen van een f ietstocht.  Aan de digitale kaart is 

nauwelijks informatie over campings verbonden. Hiervoor 

dienen andere informatiebronnen geraadpleegd te worden.  

5.  Er z ijn goede toerist ische- en wegenkaarten voor (de landen 

van) Scandinavië te koop; van overzichtskaarten voor het hele 

land en kaarten met meer detai l voor deelgebieden en gedetai l -

leerde kaarten voor een aantal kle inere, meer toerist ische 

gebieden. Veelal staat een aanzienl i jk aantal campings op de 

kaarten aangegeven. Met uitzondering van de gedetai l leerde 

kaarten met hoogtel ijnen, z ijn de vermelde gegevens over de 

hoogteverschil len op de routes voor f ietsers beperkt. Meestal 

wordt uitsluitend het hoogste punt op een  traject aangegeven. 

Op de professionele kaarten met een schaal van 1:200.000 tot 

1:400.000 is redelijk goed tot goed te f ietsen in Scandinavië. 

Zie voor een overzicht van het te koop zijnde aanbod van 

(f iets)kaarten en dergelijke , bijvoorbeeld de internetsite van 

“Fietsvakantiewinkel” of van “Reisboekwinkel de Zwerver”.  

6.  Gaat de f ietstocht door één van de grote steden in Scandinavië 

dan is het verstandig om de f ietsroute in de grote steden extra 

aandacht te geven en van te voren apart voor te bereiden. 

Gebaseerd op eigen ervaring gaat het in ieder geval  om de 

hoofdsteden Oslo, Stockholm en Helsinki  en om Trondheim en 

Göteborg. De steden zijn zeer uitgestrekt en hebben diverse 

barr iéres en compartimenteringen in de vorm van grote 

wateroppervlakten en/of  heuvels. Moet u bij  een (bepaalde) 

camping, stat ion, veerbootterminal of dergel ijke z ijn dan is het 

prettig te weten waar u precies moet zijn en welke f ietsroute 

het beste gekozen kan worden. De f ietsroute vanuit het centrale 

deel van een grote stad naar het omringende gebied kan 

eveneens last ig z i jn en de nodige voorbereiding vereisen.  

 

7.  Een veelvoorkomende en voor f ietsers aandachtvragende 

situat ie in Scandinavië is de volgende: Een doorgaande 

geasfalteerde weg en met regelmaat op deze weg uitkomende 

niet-geasfalteerde zijwegen. De geasfalteerde weg heeft twee 

rijstroken en geen of een smalle asfaltstrook aan de zijkanten 

van de weg. De niet-geasfalteerde zijwegen zijn over het 

algemeen voorzien van een laag steenslag bijvoorbeeld in de 

vorm van gr ind. Het autoverkeer dat van de zijwegen de 

doorgaande geasfalteerde weg oprijdt neemt regelmatig wat 

steenslag, in de vorm van steentjes maar ook van kle ine stenen 
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mee, de doorgaande weg op. De steenslag l igt al dan niet  

”rijkel ijk gestrooid” juist op die gedeelten waar f ietsers op de 

doorgaande weg rijden. Belangrijk is het om als f ietser geen of 

zo min mogelijk last van deze steenslag te hebben. Bij  een paar 

steentjes kan er in een vrij  rechte l ijn wel overheen gereden 

worden of omheen gemanouvreerd worden. Ligt er  meer en 

groter materiaal, en dit is  vaak het geval, dan zal een f ietser 

mogelijk de neiging hebben om wat meer naar de middenkant 

van de weg te sturen. Hier l igt geen of minder steenslag. Het 

van de rechterkant van de weg afwijken kan, mits .  . . er geen 

verkeer aankomt. Het gaat hierbi ij  vooral om achteroprijdend 

verkeer, maar ook om tegemoetkomend verkeer dat aan het 

inhalen is of dat zou wil len gaan doen. Goed opletten en goed 

sturen bl ij ft op dergelijke wegen voortdurend belangrijk ! Bl ij f 

zoveel als mogelijk aan de rechterkant van de weg r ijden!  

 

8.  Langere meerdaagse f ietstochten in Scandinavië betekenen al 

snel veel bagage en een aanzienl ijk bagagegewicht. De bagage 

is te beperken door al leen de essentië le spullen mee te nemen 

en daarbij  te letten op het  gewicht en het volume van de 

spullen. Onderweg kleren wassen is heel goed mogelijk op de 

campings. Reductie van het bagagewicht is vooral te real iseren 

door de f ietstocht met meerdere personen te maken en  ervoor 

te zorgen dat spullen die gezamelijk gebruikt (kunnen) worden 

niet door ieder voor zich, meegenomen worden. Een andere 

belangrijke mogelijkheid om bagagegewicht te reduceren is te 

kiezen voor een overnachtingswijze waarbij  niet met een tent 

gekampeerd wordt. Uits luitend overnachten in hutten op 

campings bijvoorbeeld, beperkt het bagagegewicht met een 

aanzienl ijk aantal ki lo’s.  

   

9.  Een f ie tsvakant ie  is  in  Scandinavië  goed te  combineren met 

andere sport ieve act iv i te iten zoals kanoën, zwemmen , v issen 

en wandelen.  Veel campings verhuren kano ’s  en/of  kaja ks per 

dag(dee l) .  In de omgeving van de campings z i jn vee la l ,  a l  dan 

n iet  gemarkeerde,  korte  en langere wandelroutes.  Kan er op 

of  b i j  een camping in open water gezwommen worden dan za l  

d it  vee la l  aangegeven staan. Informat ie  inwinnen b i j  de 

recept ie  over het een en ander  is  verstandig.  

 

10.  Een act ieve f ietsvakant ie  is  vr i j  gemakkel i jk  te  combineren 

met met d iverse aspecten  van cu ltuur.  Musea z i jn er  vo lop.  Ze 

be l ichten cu ltuur vanuit  d iverse invalshoeken.  Buiten de grote 

steden z i jn de musea vee la l  lokaal en regionaal geor ienteerd .  

Bez ienswaardige gebouwen z i jn in  een groot  aanta l  p laatsen 

te  v inden en te  bez icht igen.  Interessant z i jn ook de 

cu ltuurh is tor ische bouwwerken van aanz ien l i jke afmet ingen 

waar met de f ie ts langs te  f ie tsen is .  Soms wel meerdere 
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dagen lang.  In d it  verband is  het  Götakanaal  in  Zweden een 

sprekend voorbeeld .  Noorwegen heeft  in  het  zu iden van het  

land het  Te lemarkenkanaal.  In het noorden van Scandinavië  

z i jn  in  een aanta l p laatsen  d iverse aspecten van de 

Samencultuur te  bewonderen . Er  z i jn meerdere musea , in  

Zweden, Noorwegen en F in land,  d ie  de Samencultuur 

be l ichten.  

11.  Bib l io theken z i jn er  vee la l  in  de wat grotere p laatsen ;  de 

regionale  centra.  Ze b ieden voor passanten de mogel i jkhe id 

om kranten en t i jdschr i f ten te l ezen en boeken in te k i jken .     

 

12.  Een opt ie  waar vee la l  n iet  aan gedacht wordt  voor het  maken 

van een f ie tstocht,  is  het huren van een f iets .  Gaat het  om 

een éénvoudige f ie tstocht  van een aanta l  dagen of  om enke le  

dagtochten dan is huren zo gek nog n iet .  Z e l f  heb ik in  Mora 

in het  voorjaar van 2001 voor een week een f ie ts  gehuurd.  En 

met deze f ie ts  een aanta l  dagtochten gemaakt rond het  

S i l janmeer en het Orsameer.  In Noorwegen z i jn b i j  de 

Ral larvegen f ie tsroute in Haugasto l  f ie tsen te  huur waarmee 

(een gedee lte)  van de route gef ietst  kan worden.  

13.  Deelnemen aan een georganiseerde f ie tsre is  is  een andere 

mogel i jkhe id.  Het gaat  om al ler le i  typen en vormen van f ie ts -

re izen.  Voor f ie tsvakant ies  aangeboden door Neder landse 

bedr i jven is  b i jvoorbee ld informat ie  op te  zoeken op internet  

v ia  de zoektermen “ f ie tsvakant ies”,  “act ieve vakant ies”  en 

“ f ie tsre izen” in  Scandinavië  o f  “ land”.  Het  aanbod is  ( in  2012) 

beperkt ,  maar toch z i jn er d iverse mogel i jkheden. Daarnaast  

worden er  f ie tsvakant ies  georganiseerd en aangeboden door 

Scandinavische bedr i jven voor deelnemers u it  het  buiten land.  

14.  F ietstochten in gez insverband z i jn goed mogel i jk  in  

Scandinavië.  Be langr i jk is  wel een gebied u it  te  k iezen wat 

past  b i j  de samenste l l ing van het  gez in en de wensen en 

mogel i jkheden van de gez ins leden. Is het  één van de eerste 

f ie tstochten, k ies dan in ieder geval voor een meer  k le in-

schal ig  gebied met n iet tevee l hoogteverschi l len.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Haugasto l ;  f i e t sverhuur  b i j  de  

Ra l l a rvegen  f i et s rou te  
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 Kamperen in Scandinavië 
   

15.  Op internet is het merendeel van de campings te vinden waar 

t ijdens de beschreven f ietstochten overnacht is.  Er z ijn zeer 

veel campings in Scandinavië en deze hebben een voldoende 

spreiding voor voldoende overnachtingsmogelijkheden bij  

meerdaagse f ietstochten. Campings z ijn ondermeer op te zoeken 

via “de asci-eurocampings campingwijzer” en de “kosmos 

campingwijzer”.  Zoeken met de trefwoorden – “campings” in  

“plaatsnaam” - geeft meestal ook informatie.  De trefwoorden 

“kamperen” in “ land” levert de nodige ingangen op om verder te 

zoeken. Op de diverse toerist ische kaarten staan veelal een 

groot aantal campings aangegeven. Bij  het raadplegen van de 

diverse informatiebronnen wordt duidel ijk dat Scandinavië een 

aanzienl ijke campingdichtheid heeft  en dat er een goede 

spreiding van de campings is .  

16.  Een belangrijk pluspunt bij  kamperen t ijdens f ietstochten is het 

gegeven dat de meeste campings ingesteld z ijn op passanten .  

17.  Campings in Scandinavië hebben veelal een keuken, een ruimte 

waar door de campinggasten gekookt  kan worden. Deze 

voorziening is niet algemeen, maar komt in de wat meer 

noordelijk gelegen gebieden op de meeste campings voor. Veelal 

zijn de keukens uitgerust met een aantal eenvoudige elektr ische  

kooktoestellen, aanrecht etc.  Soms staat er ook een eettafel.  

18.  Wat 10 - 15 jaar geleden een belangrijk verschi l was met 

Nederland, is niet veranderd. Het merendeel van de campings in 

Scandinavië heeft een aantal hutten (trekkershutten en/of 

blokhutten) die per nacht, veelal voor een schappelijke prijs, 

verhuurd worden. Met een beetje puzzelen en planning is het 

mogelijk meerdaagse f ietstochten te maken waarbij  uits lu itend 

overnacht wordt in hutten op campings.  

19.  In een aantal gebieden zijn  naast hutten op campings ook 

andere éénvoudige overnachtingsmogelijkheden, zoals B&B’s , 

jeugdherbergen en “kro’s”  te vinden.  

 

 

 Weersomstandigheden en weersvoorspelling 
 

20.  De weersomstandigheden kunnen zeer divers z ijn. Ze zijn voor 

wat betreft de optredende verschil len en veranderingen in een 

aantal opzichten wel te vergel ijken met het “Nederlandse weer”. 

Naast vele dagen met mooi, zonnig weer zijn ook perioden met 

regen en/of regenbuien mogelijk. Temperaturen zul len  overdag 

in de noordelijk gelegen gedeelten over het algemeen in de 

zomerperiode een aantal graden lager l iggen dan de meer 

zuidel ijk en de meer landinwaarts gelegen gebieden. Dagen met 

temperaturen van dertig graden of meer zul len in Scandinavië  
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vr ij  zelden voorkomen. Temperaturen van tussen de t ien en 

twint ig graden overdag, z ijn in de zomerperiode daarentegen 

geen zeldzaamheid.  De afkoeling is ’s nachts over het algemeen 

aanzienl ijk en zeker in de hoger gelegen gebieden kan het ook 

in de zomer vooral ‘s nachts maar ook overdag  (zeer) fr is  z ijn. 

Sneeuw is in de hogergelegen delen in  de zomerperiode niet 

uitgesloten. De zuidwestkust van Noorwegen heeft een hoge 

gemiddelde neerslaghoeveelheid.  Andere gebieden hebben 

veelal een geringere gemiddelde neerslaghoeveelheid.  Ook in 

vergel ijk ing met Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Voor een overzicht van gemiddelde maxium en minium 

temperaturen en de neerslaghoeveelheden in de 12 maanden 

van het jaar geeft “de asci-campingwijzer”  op het tabblad 

“weer”  zeer bruikbare informatie per camping locat ie . Het gaat 

hierbij  nadrukkeli jk om gemiddelden.  Daarnaast is een actuele 

weersvoorspell ing van een aantal dagen voor de locatie en de 

nabije omgeving gegeven. Bij  deze weersvoorspell ing is naast 

de verwachte minium- en maxiumtemperatuur en de neerslag-

kans ook de verwachte windricht ing en windsterkte aangegeven.  

Bij  mogelijkheden van internetgebruik t ijdens de f ietstocht zelf , 

l ijken de gegeven weersvoorspell ingen heel goed bruikbaar te 

zijn voor een weersvoorspell ing van de dag en de weersvoor -

spell ingen van morgen en overmorgen.  

22.  Voor een weersvoorspell ing kan ook gebruik gemaakt worden 

van een sms-weerdienst. Diverse soorten voorspell ingen kunnen 

opgevraagd worden. 

23.  Een constante factor is de middernachtzon; deze geeft lange 

dagen nabij  de Poolc irkel. Een zon die niet ondergaat behoort 

boven de Poolcirkel ook tot de mogelijkheden. De lange dagen 

betekenen veelal dat het daglicht ’s avonds langzaam tempert 

en dat het ochtendgloren vroeg, maar langzaam zal plaats-

vinden. Bij  (zwaar) bewolkte weersomstandigheden is het in  

 
Zomer  1999;  sneeuw op  Ra l l a rvegen  

f i et s rou te ,  omgeving  van  F inse  
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(de noordelijke delen van) Scandinavië t ijdens de periode van   

de middernachtzon, ook “gewoon donker weer”.  

24.  De windfactor is voor f ietsers belangrijk. Het enigste wat ik uit  

eigen ervaring hierover kan zeggen is dat de windsterkte t ijdens 

de drie beschreven f ietstochten veelal meevie l. Een krachtige 

wind is zelden voorgekomen. Een krachtige wind of sterker 

tegen, in een weinig beschutting biedende omgeving zie ik zelf 

als een reden om een dag of eventueel twee dagen niet te 

f ietsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 De fiets en fietsuitrusting 
 

25.  Draag een f ietshelm. Tijdens een valpart ij  of dergel ijke geeft dit 

extra bescherming. De f ietsroutes hebben overwegend niet het 

wegprofie l van het gemiddelde comfortabele geasfalteerde 

f ietspad met gras aan weerskanten. Tevens zijn gescheiden 

f ietspaden niet zoveel aanwezig in Scandinavië, hetgeen 

betekent dat f ietsers en andere weggebruikers gel ijktijd ig van 

dezelfde weg gebruik maken.  

26.  Draag goed zichtbare f ietskleding. Neem een reflecterend hesje 

mee en draag het. Een hesje weegt circa 100 gram en is over de 

verschi l lende kledingstukken aan te trekken. U bent dan in ieder 

geval niet afhankelijk van dat ene fel gekleurde regenjack.  Fel 

gekleurde f ietstassen verhogen de zichtbaarheid van een f ietser 

in het verkeer aanzienl ijk.  Reflecterend materiaal op f ietstassen 

en op kleding verhoogt de zichtbaarheid eveneens.  

27.  Vergeet niet om goede verl icht ing op de f iets te monteren.  

Zeker bij  donkere weersomstandigheden is  het aanzetten van de 

f ietsverl icht ing z invol.  Daarnaast z ijn er andere omstandigheden 

waarbij  verlcht ing een noodzaak is, zoals in tunnels. Veelal 

heeft de f ietsverl ichting vooral de functie voor “vroegtijdig 

gezien worden” , maar is daarom niet minder belangrijk . Goede 

ledverl icht ing is een bruikbare opt ie; weegt weinig, de f iets 

 
Middernachtzon  op de Noordkaap  
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trapt niet zwaarder door de dynamo, de dynamo sl ipt niet bij  

regenachtig weer en de verl icht ing heeft een groot aantal 

branduren met enkele batter ijtjes.  Zorg ervoor dat de 

f ietsverl icht ing goed zichtbaar is en  t ijdens het f ietsen niet 

afgedekt wordt door de bagagetassen en/of f ietskleding. 

28.  Neem op meerdaagse f ietstochten (f iets)kleding voor diverse 

weertypen mee. Gebruik f ietsschoenen waar zonder problemen 

een stuk mee te lopen is. Is een aantal honderden meters van 

een traject te steil , dan is dat gedeelte in ieder geval éénvoudig 

lopend af te leggen. 

29.  Belangrijk is een goede zonnebril  mee te nemen.  De zon kan 

langdurig en intensief schijnen. In de hoger gelegen gedeelten 

en/of bij  wateroppervlakten kan de zonintensite it zeer krachtig 

zijn en is het dragen van een zonnebri l essentieel. Daarnaast is 

het voor niet-br i ldragers bij  donkere weersomstandigheden 

verstandig een sportbri l  met l icht - of niet-gekleurde glazen te 

dragen i.v.m. rondvliegende insecten of dergel ijke. 

 

30.  Voor een langere f ietstocht moet de f iets een door de f ietser 

zelf beproefd en getest r ijwie l z ijn. Ga niet op pad voor een 

lange f ietstocht op een f iets waar u niet of nauwelijks op 

gefietst heeft. Versnell ingen zijn e igenlijk noodzakeli jk  om met 

bagage de heuvels op te kunnen f ietsen en/of tegen een stevige 

wind in te kunnen f ietsen. Voor Scandinavië is het verstandig  

voor een gangbaar derai l leurversnell ingssysteem te kiezen.  

31.  In Scandinavië z ijn er regelmatig tra jecten met een onverhard 

wegdek. Dit z ijn veelal ju ist aantrekkelijke f ietsroutes. De f iets 

moet echter wel geschikt z ijn om over deze onverharde wegen 

te rijden. Zorg er vooral voor dat de f iets stevig is; sterk frame, 

stevige bagagedragers en oersterke w ielen. De banden moeten 

minimaal een breedte van 37 mm hebben en tegen een stootje 

kunnen. 

32.  De remmen dienen natuurl ijk ook goed te functioneren. 

Belangrijk is dat de remmen goed te doseren zijn  en een sterke 

remvertraging (kunnen) hebben voor de f iets met f ietser 

inc lus ief bagage. Remmen die de wielen snel blokkeren zijn 

minder bruikbaar.  Bij  het blokkeren van de wielen is de kans op 

sl ippen groter.  Dit geldt zeker voor een onverharde weg en voor 

verharde wegen met daarop wat zand of f ijne steenslag.  Het 

snel “blokkeren”  kan ook te maken hebben met de afstel l ing van 

de remmen en/of het type remblokjes  dat gemonteeerd is  en/of 

met de banden. Wielen met banden met weinig gr ip zul len  

eerder blokkeren. En remblokjes die zich als het ware 

“vastbijten” op de velg blokkeren een wiel snel.   

33.  De hiervoor genoemde punten over de f iets z ijn minder zwaar-

wegend indien u voor een éénvoudige meerdaagse f ietstocht of 

voor éénvoudige dagtochten kiest in een een vrij  v lakke 

omgeving. 
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34.  Berg de bagage bij  voorkeur op in stevige f ietstassen die 

waterdicht z ijn. F ietstassen die voorzien z ijn van waterdichte 

hoezen kunnen ook goed voldoen.  Een stuurtas heeft enkele 

belangrijke voordelen. Naast meer bagageruimte is het  onder 

handbereik hebben van essentië le dingen, zoals een routekaart  

prettig. Een belangrijk nadeel van een stuurtas is dat deze 

gezichtbeperkend kan zijn. Een stuurtas kan ervoor zorgen dat 

u de voorkant van u voorwiel niet z iet. Het gaat hierbij  n iet 

zozeer om het voorwiel ze lf ,  a ls wel om het op (het laatste 

moment) kunnen zien en kunnen ontwijken van oneffenheden en 

kle ine stenen op de weg. Het één en ander zal van persoon tot 

persoon verschil lend zijn en daarbij  samenhangen met het 

model f iets, en met de grote en met de de wijze waarop de 

stuurtas is bevest igd. 

35.  De stuurtas, evenals andere bagagetassen voorop de f iets,  

dienen nooit  stuurbelemmerend te z ijn. Bagagetassen mogen 

niet belemmerend zijn voor de werking van de remmen en voor 

de f ietsverl icht ing.  

 

 

 Kampeeruitrusting 
    

36.  Voor de kampeeruitrust ing is het gebruik van  een s laapmatje 

dat voldoende isolatie en comfort geeft , zinvol. In fe ite is het 

een noodzaak. Zorg ervoor dat de slaapzak een isolat iewaarde 

heeft tot minimaal nul graden cels ius . Voor de zekerheid is een 

isolat iewaarde tot circa min vij f  graden beter. Dit z ijn over-

wegend slaapzakken die in de categorie “dr ie seizoenen” val len. 

Voor een tentje is het “dr ie seizoenenconcept” zinvol maar niet 

noodzakelijk. Het is in ieder geval verstandig ervoor te zorgen 

dat het tentje voldoende insectendicht afgesloten kan worden.  

37.  Een stoeltje om op te z itten, hoe klein en s impel ook, is moeil ijk 

mee te nemen op een f ietstocht. Zorg wel voor een goed 

iso lerend zitkussentje of zitmatje van materiaal dat geen vocht 

opneemt en weinig weegt.  Dit  is goed bruikbaar om op te z itten 

t ijdens een pauze onderweg en bij  het kamperen.  

38.  Bij het gebruik van een gasbrandertje is het raadzaam ervoor te 

zorgen alt ijd voldoende branduren in reserve te hebben. Het 

aantal winkels dat de gastankjes verkoopt is beperkt. Bovendien 

worden in Scandinavië diverse merken en typen brandertjes 

gebruikt. De winkel kan het merk/type gastankje dat u nodig 

heeft, niet in voorraad hebben.  

39.  Zorg op langere f ietstochten alt ijd voor een - niet te omvangrijk 

en niet te zwaar - basisvoedselpakket.  Vul het onderweg zo nu 

en dan aan. Bewaar dit pakket in goed afsluitbare en stootvaste 

f lacons en busjes. Een belangrijk probleem dat bij  het 

samenstellen van een basispakket ontstaat, is het gewicht.  Een 

pakket weegt al snel meerdere ki lo’s.  Daarnaast dienen 
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uits luitend producten gekozen te worden die niet in korte t ijd 

kunnen bederven. Handig is het meenemen van enkele 

gevriesdroogde complete maalt ijden. Deze wegen weinig  en zijn 

lang houdbaar.  

40.  Gebruik van een thermosfles is meer dan al leen handig. Een 

thermosfles is bruikbaar voor het bewaren van warme dranken 

voor de lunch onderweg later op de dag. Op de camping kunnen 

warm water en warme draken in een thermosfles meerdere uren 

op temperatuur gehouden worden. 

 

 

 Vervoersverbindingen naar en in Scandinavië  
 

41.  De vervoersverbindingen naar en in Scandinavië z ijn over het 

algemeen uitstekend. In Scandinavië is het tussen een aantal 

(grotere) plaatsen redelijk éénvoudig z ich te verplaatsen en de 

f iets gel ijkt ijd ig mee te nemen.  De veerdiensten tussen de 

landen en de Hurt igruten langs de kust van Noorwegen zijn hier 

goede voorbeelden van. In Scandinavië, met name in 

Noorwegen, zijn er talr ijke veerdiensten tussen de eilanden aan 

de kusten en over de fjorden. Deze binnenlandse bootver-

bindingen vormen veelal een onderdeel van een doorgaande 

verkeersweg. Daarnaast z ijn er diverse mogelijkheden met trein 

en bus. Hierbij  is het veelal wel nodig z ich vooraf te informeren 

over de mogelijkheden en de beschikbare ruimte. Een 

toepasselijk voorbeeld in dit verband is De Inlandsbanan in 

Zweden; een treinverbinding met veel in - en uitstapplaatsen 

van Mora aan het Si ljanmeer naar Gall iväre in Noord-Zweden. 

Een afstand van 1100 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.  Op een aantal grote meren in Noorwegen, Zweden en Finland 

zijn veerdiensten. Deze kunnen door f ietsers goed gebruikt 

worden om zich over het meer te verplaatsen van A naar B. 

Voorbeelden zijn de veerdiensten op het Mjösa en op het 

 
Ta l r i j ke  b innen l andse veer -  

d i ensten  in  Noorwegen  

 

 
Bussen  hebben  veela l  een   

g root  bagagecompart iment  
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Femundmeer in Noorwegen, het Vänern en het Si ljan in Zweden 

en het Pie l inenmeer in het zuidoosten van Finland. 

43.  In de zomerperiode reden er zogenaamde f ietsbussen tussen 

Nederland en Scandinavië  (Denemarken en Zweden). De bussen 

vervoerden f ietsers gel ijkt ijd ig met de f ietsen naar diverse 

plaatsen in het zuidel ijke gedeelte van Scandinavië.  De 

f ietsbussen reden de afgelopen jaren minder en in 2012 bl ijkt 

deze vervoerswijze vanuit  Nederland naar Scandinavië niet meer 

mogelijk te z ijn. De vervoersmogelijkheden voor f ietsers met de 

trein vanuit Nederland zijn wel actueel. Op de internesite van 

de “Treinreiswinkel “ is uitgebreide informatie te vinden over de 

vervoersmogelijkheden voor f ietsers naar Kopenhagen, 

Göteborg, en Oslo . 

44.  Fietsen vervoeren met eigen auto behoort natuurl ijk ook tot de 

mogelijkheden. Deze vervoerswijze wordt op deze bladzijden 

niet extra bel icht. De rijafstanden vanuit  Nederland naar de 

zuidel ijke delen van Scandinavië z ijn beperkt.  Nog geen      

1000 km. Wil men verder dan zijn de afstanden toch al snel 

1500 km of meer.  De veerbootdiensten tussen de landen en de 

Hurtigruten vervoeren ook auto’s.  Dit kan de r ijafstanden 

aanzienl ijk verkorten. 

45.  Fietsen vanuit Nederland naar het noorden van Denemarken, 

naar de havenplaatsen in Noord-Jutland met een groot aantal 

bootverbindingen met Zweden en Noorwegen,  is goed mogelijk. 

De afstand is aanzienl ijk en l igt rond de 1000 km. Dit  

f ietstraject vraagt de nodige t ijd. Heeft u deze tijd en/of wilt u 

in bepaalde gedeelten van Denemarken f ietsen dan kunt u zelf 

een route uitst ippelen. Er  z ijn ook enkele beproefde en ruim 

gedocumenteerde routes van Nederland door Noord-Duits land 

naar Denemarken. In Denemarken kunnen deze routes min of 

meer aansluiten op Landelijk F ietsroutes in Denemarken. Het 

gaat om de “Jut landroute van Emmen naar Skagen” en een 

gedeelte van de  “Noordzee Fietsroute”  langs de noordwestkust 

van Duits land. In Denemarken kan bijvoorbeeld van de 

Landelijke F ietsroute nr.1 gebruik gemaakt worden; de 

Westkustroute. Deze route loopt langs de westkust naar Skagen 

in de noordelijke punt van Jut land.  

46.  Bootverbindingen behoren nog steeds tot goede mogelijkheden 

om naar diverse bestemmingen in Scandinavië te komen. De  

reguliere bootverbindingen Hoek van Holland – Harwich en 

Harwich - Esbjerg (Denemarken) zijn ook nu nog een vr ij  snel le 

manier om 3-4 maal per week naar Denemarken te reizen. Met 

een f ietstocht van enkele dagen door een mooi gedeelte van 

Denemarken bereikt men de havenplaatsen in Noord-Jutland met 

een groot aantal verbindingen naar Noorwegen en Zweden.  

Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit Esbjerg met de trein  

inc lus ief f ietstransport , naar diverse bestemmingen in 

Denemarken te reizen.  
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47.  Een andere optie voor een scala aan bootverbindingen is eerst 

naar Kie l in Duits land te f ietsen of dit  traject van ruim 500 km 

met de trein af te leggen, en vanuit  Kie l een boot te nemen 

naar Göteborg of Oslo.  Het gaat om reguliere en snelle 

verbindingen. Vanuit  Noord-Duitsland is er ook een directe 

verbinding met Hels inki.  

 

 

 Uitgebreide toeristische informatie  

 

48.  Uitgebreide toer ist ische informatie is te vinden op  ondermeer de 

internetsites “Vis it Norway”, Visit Sweden”, “Vis it F inland” en 

“Vis it Denmark” .  Soms is het even zoeken, maar de vier s ites 

geven redelijk veel aandacht aan diverse f ietsmogelijkheden   in 

het desbetreffende land; mooie f ietsroutes, f ietsreizen, vervoer, 

etc. 
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